คำสั่ งแบ่ งงำนและหน้ ำที่รับผิดชอบ
ของส่ วนรำชกำร กรมกำรพัฒนำชุ มชน

ตำมกฎกระทรวงแบ่ งส่ วนรำชกำรกรมกำรพัฒนำชุ มชน
กระทรวงมหำดไทย พ.ศ. ๒๕๕๒

ก.พ.ร

กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย

คำนำ
เอกสาร คำสั่ งแบ่ งงำนและหน้ ำที่รับผิดชอบของส่ วนรำชกำร กรมกำรพัฒนำชุ มชน
เล่ มนี้ จดั ทาขึ้ น เพื่ อให้ข ้าราชการกรมการพัฒ นาชุ มชนได้ศึ กษาบทบาทและหน้าที่ ความ
รับผิดชอบของส่ วนราชการต่างๆ ที่ได้กาหนดขึ้นใหม่ ซึ่งมีผลใช้บงั คับ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน
๒๕๕๒ โดยเนื้ อหาภายในเล่มได้บอกกล่าวถึงความเป็ นมาในการปรับปรุ งการแบ่ งส่ วน
ราชการภายในกรมการพัฒนาชุมชน คาสัง่ กรมการพัฒนาชุมชนเรื่ องการมอบหมายงานและ
หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานในส่ วนกลาง และภูมิภาค ประกาศเรื่ องการกาหนดเขต
ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน
ผูจ้ ดั ทาหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้ จะเป็ นประโยชน์แก่ขา้ ราชการในสั งกัด
กรมการพัฒนาชุมชนและผูส้ นใจทัว่ ไป

กลุ่มพัฒนาระบบบริ หาร
กรมการพัฒนาชุมชน
กันยายน ๒๕๕๓

สารบัญ
การปรับปรุงการแบ่ งส่ วนราชการภายในกรมการพัฒนาชุมชน
ราชการบริหารส่ วนกลาง
กลุ่มพัฒนาระบบบริ หาร
กลุ่มตรวจสอบภายใน
สานักงานเลขานุการกรม
กองการเจ้าหน้าที่
กองคลัง
กองแผนงาน
ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
สถาบันการพัฒนาชุมชน
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน
สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
สานักส่ งเสริ มภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน
สานักเสริ มสร้างความเข้มแข็งชุมชน

หน้ า
๑
๑๑
๑๓
๑๕
๑๗
๒๐
๒๓
๒๖
๒๙
๓๑
๓๔
๓๗

๔๐

ราชการบริหารส่ วนภูมภิ าค
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ

การจัดตั้งสานักตรวจราชการ
การกาหนดเขตตรวจราชการกรมการพัฒนาชุ มชน
ภาคผนวก

๔๓
๔๗
๔๙
๕๒

การปรับปรุงการแบ่ งส่ วนราชการภายในกรมการพัฒนาชุมชน
๑. เหตุผลและความจาเป็ นในการแบ่ งส่ วนราชการภายในกรมการพัฒนาชุ มชน
การแบ่ งงานภายในของกรมการพัฒ นาชุ ม ชนตั้ง แต่ ที่ มี ก ารปฏิ รูประบบราชการ เมื่ อปี
๒๕๔๕ ได้ดาเนิ นการตามกฎกระทรวงแบ่งส่ วนราชการกรมการพัฒนาชุ มชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.
๒๕๔๕ โดยได้กาหนดให้กรมการพัฒนาชุ มชนมีภารกิ จเกี่ยวกับการส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้และการมี
ส่ วนร่ วมของประชาชน ตลอดจนวิสาหกิจชุ มชน โดยการกาหนดนโยบาย แนวทาง แผน และมาตรการใน
การพัฒนาชุ มชน ตลอดจนฝึ กอบรมและพัฒนาผูน้ าชุ มชน องค์กรชุ มชน และเครื อข่ายองค์กรชุ มชน เพื่อ
เสริ มสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนฐานราก
ต่อมา มี การเปลี่ ยนแปลงในการบริ ห ารราชการแผ่นดิ นหลายประการ อาทิ การตรา
รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐, การตราพระราชบัญญัติระเบี ยบบริ หารราชการแผ่นดิ น
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕, การตราพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐,
การตราพระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ.๒๕๔๖,
การประกาศใช้แผนยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาระบบราชการไทย พ.ศ.๒๕๔๖ – ๒๕๕๐, การประกาศใช้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๐ – ๒๕๕๔), การกาหนดยุทธศาสตร์ การ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี เป็ นต้น ซึ่ งการเปลี่ ยนแปลงดังกล่าวส่ งผลกระทบต่อภารกิ จในหลาย
ส่ วนของกรมการพัฒนาชุมชน
โดยที่ ก รมการพัฒ นาชุ ม ชนเป็ นหน่ วยงานที่ มี ป รั ช ญา หลัก การ และวิธี ก ารท างานกับ
ประชาชนในชุ มชนชนบทมาโดยตลอด และมี บทบาทภารกิ จหลักในการเสริ มสร้ างความเข้มแข็งให้กบั
ชุ มชนฐานรากของประเทศ จึงได้รับมอบหมายให้เป็ นทั้งเจ้าภาพหลักและเจ้าภาพร่ วมในการดาเนิ นการ
นโยบายสาคัญ ๆ ของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทยที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการ “บาบัดทุกข์ บารุ งสุ ข”
ของประชาชน ซึ่ งแน่ นอนว่าสานักงานพัฒนาชุ มชนจังหวัด และสานักงานพัฒนาชุ มชนอาเภอ/กิ่ งอาเภอ
ต้องเป็ นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทสาคัญในการดาเนิ นการขับเคลื่อน/ผลักดัน และประสานการบูรณาการ
การทางานกับทุกภาคส่ วนเพื่อนานโยบายไปสู่ การปฏิบตั ิในระดับพื้นที่ โดยนโยบายสาคัญของรัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทยที่ ไ ด้ม อบหมายให้ก รมการพัฒ นาชุ ม ชนด าเนิ น การ ได้แก่ การขับ เคลื่ อนปรั ช ญา
เศรษฐกิ จพอเพี ย ง, การแก้ไ ขปั ญ หาความยากจน, การด าเนิ น งานโครงการหนึ่ งตาบล หนึ่ งผลิ ต ภัณ ฑ์
(One Tambon One Product : OTOP), การดาเนิ นงานป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด และการดาเนิ นการ
เสริ มสร้างสันติสุขใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็ นต้น
นอกจากนี้แล้ว สานักงาน ก.พ.ร. ยังได้กาหนดให้ทุกส่ วนราชการจัดทาแผนปฏิบตั ิราชการ
และคารับรองการปฏิบตั ิราชการให้สอดคล้องกัน เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการประเมินผลการดาเนิ นงานของ

องค์ก ร ซึ่ งส่ ง ผลให้ ส่ ว นราชการจ าเป็ นต้อ งปรั บ ปรุ งและพัฒ นาระบบการบริ ห ารงานของตนเองให้
สอดคล้องกับวิธีการบริ หารจัดการภาครัฐแนวใหม่
เมื่ อ ส านั ก งาน ก.พ. มี ห นั ง สื อ ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๑ ลงวัน ที่ ๒ ๖ มกราคม ๒ ๕๕๐
เรื่ อง การกาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการกาหนดตาแหน่ งระดับ ๙ ที่ระบุ ว่าส่ วนราชการที่ สามารถมี
ตาแหน่ งหัวหน้าส่ วนราชการประจาจังหวัดที่เป็ นระดับ ๙ บส. ได้ จะต้องไม่มีหน่ วยงานที่ สูงกว่ากองใน
ส่ วนกลางที่ ไปตั้งในส่ วนภู มิ ภาค (ศู นย์ เขต ภาค) เว้นแต่มีภารกิ จเฉพาะ ท าให้กรมการพัฒนาชุ มชนไม่
สามารถกาหนดตาแหน่งพัฒนาการจังหวัดซึ่ งเป็ นหัวหน้าส่ วนราชการประจาจังหวัดให้เป็ นระดับ ๙ บส. ได้
จากสภาพการเปลี่ ยนแปลงดังกล่ าว กรมการพัฒนาชุ มชนจึ งได้ทบทวนบทบาท ภารกิ จ
และหน้าที่ของกรมฯ พร้ อมทั้งแบ่งส่ วนราชการภายในกรมฯ ขึ้นใหม่ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
และแผนงานต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้อง อีกทั้งจัดระบบงานเพื่อให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดในการบริ หารงาน โดย
กาหนดอานาจหน้าที่ให้เกิดความชัดเจนในภารกิจและความรับผิดชอบของกรมฯ อันจะก่อให้เกิ ดเอกภาพ
ในการบริ หารงาน ลดขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน ลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่เกินความจาเป็ น ซึ่ งจะส่ งผล
ให้ก ารท างานมี ป ระสิ ท ธิ ภาพเกิ ดความคุ ้ม ค่ า เกิ ดผลสั ม ฤทธิ์ และเกิ ดประโยชน์ สุ ข ต่ อประชาชน และ
สามารถเอื้อต่อความก้าวหน้าของบุคลากรของกรมฯ ในทุกระดับ โดยได้พิจารณาภาพอนาคตขององค์กรที่
พึงประสงค์ ๔ ประเด็น คือ (๑) การบริ หารและพัฒนาองค์การที่มุ่งสู่ ความเป็ นเลิศ (๒) การบริ หารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สามารถปฎิบตั ิงานบนฐานความรู ้ (๓) การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ของงานและการส่ ง
มอบบริ การที่มีคุณค่าและคุณภาพ (๔) การบริ หารและจัดสรรงบประมาณอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล
เพื่อให้มองเห็นภาพอนาคตขององค์กรอย่างชัดเจน กรมฯ จึงได้จดั ทา Value Chain โดยใช้
กรอบแนวคิ ด ของ Michael E. Porter เพื่ อ แสดงให้ เห็ น ถึ ง คุ ณค่ า ของเนื้ องานทั้ งหมดของกรมฯ
ที่ดาเนิ นการร่ วมกับประชาชนในพื้นที่และภาคีเครื อข่าย โดยนายุทธศาสตร์ ของกรมฯ มาเป็ นแกนหลักใน
การพิจารณา ซึ่ งทาให้เห็นภาพกระบวนการทางานพัฒนาชุ มชน รวมถึงกลไกและระบบการจัดการชุมชน
ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ ของกรมฯ ดังนี้
๑. ยุทธศาสตร์ กรมการพัฒนาชุ มชน ประกอบด้วย (๑) การทาให้คนในชุ มชนมีคุณภาพ
ชีวติ ดี มีความสุ ข (๒) การทาให้ชุมชนมีภูมิคุม้ กันทางสังคม (๓) การทาให้ชุมชนมีความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ
(๔) การทาให้ชุมชนมีระบบสารสนเทศ (๕) การทาให้ชุมชนมีระบบการจัดการความรู ้ และ (๖) การทาให้
บุคลากรเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาชุมชน
๒. กระบวนการทางานพัฒนาชุ มชน โดยเฉพาะกระบวนการทางานพัฒนาชุ มชนพื้นฐาน
เริ่ มจากการเข้าไปในหมู่บา้ น, ศึกษาชุ มชน, สร้ างความสัมพันธ์กบั ประชาชน, สื่ อสารข่าวสารความรู ้ กบั
ประชาชน, ส่ งเสริ มให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้และจัดการชุ มชน ซึ่ งจะมีส่วนในการสร้างภาวะ
ผูน้ าให้เกิดขึ้นกับประชาชนในหมู่บา้ น
๓. กลไกและระบบการจัดการชุ มชน ประกอบด้วย (๑) การมี ผูน้ ากลุ่ม/องค์กร/เครื อข่าย
ทางสังคมและเศรษฐกิ จ (๒) การมีระบบข้อมูลและกระบวนการจัดการข่าวสารและความรู ้ (๓) การจัดทา
๒

แผนชุ มชนและนาไปสู่ การปฏิบตั ิ (๔) การมีกระบวนการเรี ยนรู ้ในการจัดการปั ญหาและความต้องการของ
ตนเอง (๕) การมีมาตรฐานงานชุมชน (๖) การมีกระบวนการติดตามและประเมินผล (๗) การมีระบบการ
จัดการทุนของชุ มชน (๘) การใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงในการดารงชี วิต และ (๙) การมีเจ้าหน้าที่
พัฒ นาชุ ม ชนในฐานะผูเ้ ชี่ ยวชาญการขับ เคลื่ อนกระบวนการพัฒนาชุ มชนเป็ นผูส้ ่ งเสริ ม และสนับ สนุ น
กิจกรรมของชุมชน
๒. การดาเนินงานการปรับปรุ งการแบ่ งส่ วนราชการกรมการพัฒนาชุ มชน
ในการดาเนิ นงานเพื่อปรับโครงสร้างกรมฯ ดังกล่าว กรมฯ ได้ดาเนิ นการตามขั้นตอนการ
เสนอร่ างกฎกระทรวงแบ่งส่ วนราชการภายในกรม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๔๙
(หนังสื อสานักงาน ก.พ.ร. ที่ นร ๑๒๐๐/ว ๑๘ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๙)
เมื่อกาหนดกระบุความคิดการปรับปรุ งบทบาทภารกิจและโครงการกรมการพัฒนาชุ มชน
แล้ว ได้มี ก ารด าเนิ น การตามขั้น ตอนการเสนอร่ างกฎกระทรวงแบ่ ง ส่ วนราชการภายในกรม ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๔๙ ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ คณะทางานแบ่งส่ วนราชการภายในกรม ประกอบด้วย อธิ บดีกรมการพัฒนา
ชุมชนเป็ นประธาน รองอธิ บดี, ผูแ้ ทนสานักงาน ก.พ., ผูแ้ ทนสานักงาน ก.พ.ร., ผูแ้ ทนสานักงบประมาณ,
ผูแ้ ทนกระทรวงการคลัง, ผูแ้ ทนสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ, ผูแ้ ทน
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, ผูอ้ านวยการกองการเจ้าหน้าที่, ผูอ้ านวยการกองคลัง, ผูอ้ านวยการกอง
วิชาการและแผนงาน เป็ นคณะท างาน และหัวหน้ากลุ่ ม พัฒนาระบบบริ ห าร กรมการพัฒ นาชุ มชนเป็ น
คณะทางานและเลขานุการ ได้มีการประชุ มจัดทาโครงสร้างการแบ่งส่ วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน และ
ร่ างกฎกระทรวงแบ่ งส่ วนราชการกรมการพัฒ นาชุ ม ชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.... โดยมี การประชุ ม
คณะทางานนี้ รวม ๕ ครั้ง (ครั้งที่ ๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๐ สมัย นายนิ รันดร์ จงวุฒิเวศย์
เป็ นอธิ บดีกรมการพัฒนาชุ มชน และ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ สมัย นายปรี ชา บุตรศรี
เป็ นอธิ บดี กรมการพัฒนาชุ มชน) และส่ งคาขอปรับปรุ งการแบ่งส่ วนราชการกรมการพัฒนาชุ มชน ไปยัง
กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพัฒนาโครงสร้ งและ
ระบบราชการ กระทรวงมหาดไทยพิจารณา
ขั้ น ตอนที่ ๒ คณะกรรมการพัฒ นาโครงสร้ า งระบบราชการ กระทรวงมหาดไทย
มีรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็ นประธาน ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็ นรองประธาน เลขาธิ การ
ก.พ., เลขาธิ การ ก.พ.ร., ผูอ้ านวยการสานักงบประมาณ, ปลัดกระทรวงการคลัง, เลขาธิ การคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ, เลขาธิ การคณะกรรมการกฤษฎีกา, เลขาธิ การคณะรัฐมนตรี เป็ น
กรรมการ และรองปลัดกระทรวงมหาดไทยฝ่ ายบริ หารเป็ นกรรมการ และเลขานุ การ (ขณะที่กรมฯ เสนอ
เรื่ อ ง พลเอกสุ รยุ ท ธ์ จุ ล านนท์ เป็ นนายกรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทย และ
นายพงศ์พโยม วาศภูติ เป็ นปลัดกระทรวงมหาดไทย)
๓

คณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการกระทรวงมหาดไทย ได้ประชุมพิจารณาร่ าง
กฎกระทรวงแบ่งส่ วนราชการ กรมการพัฒนาชุ มชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.... และโครงสร้างการแบ่ง
ส่ วนราชการตามที่ ก รมการพั ฒ นาชุ ม ชนเสนอ เมื่ อ วัน ที่ ๙ เมษายน ๒ ๕๕๑ (รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทย ร.ต.อ.เฉลิ ม อยู่บ ารุ ง มอบหมายให้ นายสุ พ ล ฟองงาม รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่า การ
กระทรวงมหาดไทยเป็ นประธานการประชุ ม) และมีมติเห็ นชอบตามที่ กรมการพัฒนาชุ มชนเสนอ และ
กระทรวงมหาดไทยเสนอเรื่ อ งไปยัง ส านัก งาน ก.พ.ร. เมื่ อวัน ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เพื่ อ เสนอ
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) พิจารณา
ขั้นตอนที่ ๓ การพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในขั้นตอนนี้
สานักงาน ก.พ.ร. ได้นาเรื่ องเสนอ อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการทบทวนและปรับปรุ งโครงสร้างส่ วนราชการด้าน
สังคมพิจารณา และได้เชิ ญอธิ บดีกรมการพัฒนาชุ มชนชี้ แจงในการประชุ ม ในวันที่ ๑๓ สิ งหาคม ๒๕๕๑
และคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้ประชุมพิจารณา เมื่อวันที่ ๒๘ สิ งหาคม ๒๕๕๑ โดยมี
มติให้ปรับเปลี่ยนชื่ อสานักส่ งเสริ มภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน และกาหนดให้บทบาทของสานัก
พัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุ มชนครอบคลุมการพัฒนาทุนชุมชนอื่น ๆ นอกเหนื อจากทุนที่เป็ นเงินด้วย
รวมทั้งให้กรมการพัฒนาชุมชนกาหนดตัวชี้วดั แสดงให้เห็นประโยชน์ที่ราชการและประชาชนจะได้รับการ
มีสานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
สานักงาน ก.พ.ร. ได้แจ้งมติ ก.พ.ร. ให้กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๑
เพื่อให้ดาเนิ นการปรับแก้ตามมติ ก.พ.ร. และส่ งร่ างกฎกระทรวงฯ ให้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา
ตรวจ พิจารณาก่อนนาเสนอคณะรัฐมนตรี (การดาเนิ นการในขั้นตอนนี้เป็ นช่วงที่มีการชุมนุ มของพันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่ทาเนียบรัฐบาล)
ขั้นตอนที่ ๔ สานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กาตรวจพิจารณาร่ างกฎกระทรวงแบ่งส่ วน
ราชการกรมการพัฒนาชุ มชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.... มี การแก้ไขถ้อยคาเล็กน้อยให้เป็ นไปตามแบบ
แผนของกฎหมาย และส่ งเรื่ องไปยังสานักเลขาธิ การคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี ทราบ พร้อมแจ้ง
กระทรวงมหาดไทยเพื่อนาเสนอรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยทราบ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๒
ขั้น ตอนที่ ๕ คณะรั ฐมนตรี ในการประชุ ม เมื่ อวัน ที่ ๑๗ กุ มภาพันธ์ ๒๕๕๒ มี ม ติ
รับทราบการปรับปรุ งการแบ่งส่ วนราชการกรมการพัฒนาชุ มชน ตามร่ างกฎกระทรวงแบ่งส่ วนราชการ
กรมการพัฒนาชุ มชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.... ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว
และสานักเลขาธิ การคณะรัฐมนตรี แจ้งมติคณะรัฐมนตรี ให้กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์
๒๕๕๒ เพื่อนาเสนอรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยลงนามในกฎกระทรวงและส่ งกลับไปยังสานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อนาประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลใช้บงั คับ
ขั้นตอนที่ ๖ รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในกฎกระทรวง เมื่ อวันที่ ๒๔
มีนาคม ๒๕๕๒ และส่ งไปยังสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๒

๔

ขั้นตอนสุ ดท้ าย กฎกระทรวงแบ่งส่ วนราชการกรมการพัฒนาชุ มชน กระทรวงมหาดไทย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลใช้บงั คับ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๒
๓. กรอบโครงสร้ างของกรมการพัฒนาชุ มชน
กรอบโครงสร้ างของกรมการพัฒนาชุ มชน ตามกฎกระทรวงแบ่ งส่ วนราชการกรมการ
พัฒนาชุ มชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๒ เปรี ยบเที ยบกับกฎกระทรวงแบ่งส่ วนราชการกรมการ
พัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๔๕
กฎกระทรวงแบ่ งส่ วนราชการ
กฎกระทรวงแบ่ งส่ วนราชการ
กรมการพัฒนาชุ มชน กระทรวงมหาดไทย
กรมการพัฒนาชุ มชน กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. ๒๕๔๕
พ.ศ. ๒๕๕๒
ก. ราชการบริ หารส่ วนกลาง
ก. ราชการบริ หารส่ วนกลาง
๑. สานักงานเลขานุการกรม
๑. สานักงานเลขานุการกรม
๒. กองการเจ้าหน้าที่
๒. กองการเจ้าหน้าที่
๓. กองคลัง
๓. กองคลัง
๔. กองฝึ กอบรม
๔. กองแผนงาน
๕. กองวิชาการและแผนงาน
๕. ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
๖. ศู น ย์ช่ วยเหลื อ ทางวิช าการพัฒ นาชุ ม ชนเขต ๖. สถาบันการพัฒนาชุมชน
ที่ ๑ – ๙
๗. สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
๗. ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
๘. สานักส่ งเสริ มภูมิปัญญาท้องถิ่ นและวิสาหกิ จ
๘. สานักส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพชุมชน
ชุมชน
๙. สานักส่ งเสริ มวิสาหกิจชุมชน
๙. สานักเสริ มสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ข. ราชการบริ หารส่ วนภูมิภาค
๑. สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
๒. สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ

ข. ราชการบริ หารส่ วนภูมิภาค
๑. สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
๒. สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
ค. กลุ่มพัฒนาระบบบริ หาร
ง. กลุ่มตรวจสอบภายใน

๕

การจัดกลุ่มลักษณะงาน
จากกรอบโครงสร้างดังกล่าว สามารถจัดแบ่งออกได้เป็ น ๓ ลักษณะ คือ
๑. กลุ่มงานปฏิบตั ิการพื้นที่ (Operation Unit) ประกอบด้วย สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
และสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
๒. กลุ่มงานหลัก (Line Unit) ประกอบด้วย
๒.๑ สานักเสริ มสร้างความเข้มแข็งชุมชน
๒.๒ สานักส่ งเสริ มภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน
๒.๓ สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุ มชน
๒.๔ ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
๒.๕ สถาบันการพัฒนาชุมชน
๓. กลุ่มงานสนับสนุน (Supporting Unit) ประกอบด้วย
๓.๑ สานักงานเลขานุการกรม
๓.๒ กองการเจ้าหน้าที่
๓.๓ กองคลัง
๓.๔ กองแผนงาน
และมีกลุ่มพัฒนาระบบบริ หารและกลุ่มตรวจสอบภายในเป็ นหน่วยงานขึ้นตรงกับอธิ บดี
๔. ภารกิจและอานาจหน้ าทีข่ องกรมการพัฒนาชุ มชน
อานาจหน้าที่ของกรมการพัฒนาชุ มชน ตามกฎกระทรวงแบ่งส่ วนราชการกรมการพัฒนา
ชุ มชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๒ เปรี ยบเที ยบกับกฎกระทรวงแบ่งส่ วนราชการกรมการพัฒนา
ชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๔๕
กฎกระทรวงแบ่ งส่ วนราชการ
กรมการพัฒนาชุ มชน กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. ๒๕๔๕
กรมการพั ฒ นาชุ มชนมี ภ ารกิ จ เกี่ ย วกั บ การ
ส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้ และการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชน ตลอดจนวิสาหกิจชุ มชน โดยการกาหนด
นโยบาย แนวทาง แผนและมาตรการในการพัฒนา
ชุ ม ชน ตลอดจนฝึ กอบรมและพัฒ นาผู ้น าชุ ม ชน
องค์กรชุมชน และเครื อข่ายองค์กรชุมชน

กฎกระทรวงแบ่ งส่ วนราชการ
กรมการพัฒนาชุ มชน กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. ๒๕๕๒
กรมการพั ฒ นาชุ มชน มี ภ ารกิ จ เกี่ ย วกั บ การ
ส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้ และการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชน ส่ งเสริ มและพัฒนาเศรษฐกิ จชุ มชนฐาน
รากให้ มี ค วามมั่น คงและมี เสถี ย รภาพสนั บ สนุ น
ให้ มี ก ารจั ด ท าแล ะ ใช้ ป ระ โยช น์ จาก ข้ อ มู ล
สารสนเทศ ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั จัด ทายุทธศาสตร์
ชุมชน ตลอดจนการฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากรที่
๖

กฎกระทรวงแบ่ งส่ วนราชการ
กรมการพัฒนาชุ มชน กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. ๒๕๔๕
เพื่อเสริ มสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน
ฐานราก โดยให้มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดนโยบาย แนวทาง แผนและมาตรการ
ในการพัฒ นาชุ ม ชน เพื่ อ เสริ ม สร้ า งศัก ยภาพและ
ความเข้มแข็งของชุมชน
(๒) ส่ งเสริ ม ศัก ยภาพของประชาชน ผูน้ าชุ ม ชน
องค์กรชุ มชน และเครื อข่ายองค์กรชุ มชน เพื่ อให้มี
ส่ วนร่ วมและเกิ ดการรวมกลุ่มให้สามารถพึ่งตนเอง
ได้
(๓) ส่ ง เสริ ม กระบวนการเรี ย นรู ้ ข องประชาชน
ผูน้ าชุมชน องค์กรชุมชน และเครื อข่ายองค์กรชุมชน
เพื่อพัฒนาและแก้ไขปั ญหาของชุมชน
(๔ ) ส่ งเสริ มวิ ส าหกิ จ ชุ มชนเพื่ อ เสริ มสร้ า ง
เศรษฐกิจชุมชน
(๕) พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการวางแผน และการ
บริ หารการพัฒนา
(๖) วิ จ ัย และพัฒ นารู ป แบบ และวิ ธี ก ารพัฒ นา
ชุ มชนให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
และสภาพพื้นที่
(๗) ฝึ กอบรมและพัฒนาผูน้ าชุ มชน องค์กรชุ มชน
และเครื อข่ายองค์กรชุ มชน รวมทั้งให้ความร่ วมมื อ
ในการฝึ กอบรมด้านการพัฒนาชุ มชนแก่หน่ วยงาน
ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
(๘) ปฏิบตั ิราชการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้
เป็ นอานาจหน้าที่ของกรม หรื อตามที่กระทรวงหรื อ
คณะรัฐมนตรี มอบหมาย

กฎกระทรวงแบ่ งส่ วนราชการ
กรมการพัฒนาชุ มชน กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. ๒๕๕๒
เกี่ ย วข้อ งในการพัฒ นาชุ ม ชน เพื่ อ ให้ เป็ นชุ ม ชน
เข้มแข็งอย่างยัง่ ยืน โดยมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ก าหนดนโยบาย ยุท ธศาสตร์ มาตรการ และ
แนวทางในการพัฒ นาชุ ม ชนระดับ ชาติ เพื่ อ ให้
หน่ วยงานของรัฐ เอกชน และผูม้ ี ส่ วนเกี่ ยวข้องด้าน
การพัฒนาชุมชน ได้ใช้เป็ นกรอบแนวทางในการดาเนินงาน
เพื่อเสริ มสร้างความสามารถและความเข้มแข็งของชุมชน
(๒) จัดท าและพัฒนาระบบมาตรฐานการพัฒ นา
ชุ มชน เพื่ อใช้ เ ป็ น เครื่ องมื อ ส าห รั บ ป ระเมิ น
ความก้าวหน้าและมาตรฐานการพัฒนาของชุมชน
(๓ ) พั ฒ นาระบบและกลไก ในการส่ งเสริ ม
กระบวนการเรี ย นรู ้ การจัด การความรู ้ การอาชี พ
การออม และการบริ ห ารจัดการเงิ นทุ น ของชุ มชน
เพื่ อ เสริ ม สร้ า งขี ด ความสามารถของประชาชน
ชุ ม ชน ผู ้น าชุ ม ชน องค์ ก ารชุ ม ชน และเครื อ ข่ า ย
องค์การชุมชน
(๔) สนับสนุ นและพัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศ
ชุ มชน ส่ งเสริ มการใช้ประโยชน์และการให้บริ การ
ข้อ มู ล สารสนเทศชุ ม ชน เพื่ อ ใช้ ใ นการวางแผน
บริ หารการพัฒนาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(๕) ศึ ก ษา วิเคราะห์ วิจยั พัฒ นา และสร้ างองค์
ความรู ้ เพื่ อ ใช้ในงานพัฒ นาชุ ม ชน และการจัด ท า
ยุทธศาสตร์ชุมชน
(๖) ฝึ กอบรมและพัฒ นาข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ที่
เกี่ ยวข้อง ผูน้ าชุ มชน องค์การชุ มชน และเครื อ ข่าย
องค์ก ารชุ ม ชน ให้ มี ค วามรู ้ ทัก ษะ ทัศ นคติ และ
สมรรถนะในการทางาน รวมทั้งให้ความร่ วมมือทาง
วิช าการด้า นการพัฒ นาชุ ม ชนแก่ ห น่ วยงานทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
๗

กฎกระทรวงแบ่ งส่ วนราชการ
กรมการพัฒนาชุ มชน กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. ๒๕๔๕

กฎกระทรวงแบ่ งส่ วนราชการ
กรมการพัฒนาชุ มชน กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. ๒๕๕๒
(๗) ปฏิบตั ิราชการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้
เป็ นอานาจหน้าที่ของกรม หรื อตามที่กระทรวง หรื อ
คณะรัฐมนตรี มอบหมาย

๕. สารสาคัญของการเปลีย่ นแปลง
๑) เปลี่ยนชื่อ “กองวิชาการและแผนงาน” เป็ น “กองแผนงาน” โดยการนาความเดิมในข้อ
๓ก (๕) แห่ ง กฎกระทรวงแบ่ ง ส่ วนราชการกรมการพัฒ นาชุ ม ชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๔๕
ที่กล่าวถึงอานาจหน้าที่ของกองวิชาการและแผนงาน มากาหนดและปรับใหม่ โดยปรับชื่ อ กองวิชาการและ
แผนงานเป็ นกองแผนงาน โดยแยกงานวิชาการไปอยูภ่ ายใต้สังกัดสถาบันการพัฒนาชุมชน
๒) ยกฐานะ “กองฝึ กอบรม” เป็ น “สถาบันการพัฒนาชุมชน” โดยการนาความเดิมในข้อ
๓ก (๔) แห่ งกฎกระทรวงแบ่ งส่ วนราชการกรมการพัฒ นาชุ มชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.๒๕๔๕ ที่
กล่ าวถึ งอานาจหน้าที่ ของกองฝึ กอบรม มากาหนดและปรับใหม่ โดยเน้นงานวิชาการ การจัดการความรู ้
และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมีปริ มาณและขอบข่ายงานครอบคลุมกลุ่มเป้ าหมายที่กว้างขึ้น
๓) ปรับบทบาท “ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุ มชนเขต” เป็ น “ศูนย์ศึกษาและพัฒนา
ชุมชน” โดยให้บริ การความรู ้ดา้ นการพัฒนาชุ มชนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพพื้นที่แก่ขา้ ราชการ
ในส่ วนภูมิภาค ผูน้ าชุ มชน ผูบ้ ริ หารและข้าราชการท้องถิ่น รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อยูภ่ ายใต้
สั ง กัด สถาบัน การพัฒ นาชุ ม ชน และปรั บต าแหน่ ง “ผู อ้ านวยการศู นย์ช่ วยเหลื อทางวิ ชาการพัฒนาชุ มชนเขต”
เป็ น “ผูต้ รวจราชการกรม”
๔) แยก “ส านัก พัฒ นาทุ น และองค์ก รการเงิ น ชุ มชน” มาจาก “ส านัก ส่ ง เสริ ม วิส าหกิ จ
ชุ ม ชน” โดยการน าความเดิ ม ในข้อ ๓ก (๙) แห่ ง กฎกระทรวงแบ่ ง ส่ ว นราชการกรมการพัฒ นาชุ ม ชน
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่กล่าวถึงอานาจหน้าที่ของสานักส่ งเสริ มวิสาหกิจชุ มชนมากาหนดและ
ปรับใหม่ เพื่อให้สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุ มชนมีบทบาทในการเสริ มสร้างและพัฒนาระบบทุน
ชุมชน และการบริ หารจัดการทุนชุมชน
๕) แยก “ส านักส่ งเสริ มภู มิปั ญญาท้องถิ่ นและวิสาหกิ จชุ มชน” มาจาก “สานัก ส่ งเสริ ม
วิสาหกิ จชุ มชน” โดยการนาความเดิ ม ในข้อ ๓ก (๙) แห่ งกฎกระทรวงแบ่ งส่ วนราชการกรมการพัฒ นา
ชุ ม ชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ที่ กล่ าวถึ งอานาจหน้าที่ ของส านัก ส่ งเสริ มวิส าหกิ จชุ ม ชนมา
กาหนดและปรับใหม่ เพื่อให้สานักส่ งเสริ มภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุ มชน มีบทบาทในการส่ งเสริ ม
และพัฒ นาวิส าหกิ จชุ ม ชน โดยใช้ภูมิ ปั ญ ญาท้องถิ่ น และเทคโนโลยีที่ เหมาะสมเพื่ อเพิ่ ม คุ ณ ค่ า (Value
Creation) และมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน พัฒนากลุ่มอาชีพ ผูผ้ ลิต ผูป้ ระกอบการ และส่ งเสริ มการตลาด
๘

๖) เปลี่ ยนชื่ อ “สานักส่ งเสริ ม และพัฒ นาศักยภาพชุ มชน” เป็ น “ส านัก เสริ มสร้ างความ
เข้มแข็งชุมชน” โดยการนาความเดิมในข้อ ๓ก (๘) แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่ วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.๒๕๔๕ ที่ กล่ าวถึ งอานาจหน้าที่ ของส านักส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพชุ มชน
มากาหนดและปรับใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับบทบาท ภารกิจ และเป้ าหมายหลักในการพัฒนาชุมชน และ
สื่ อให้เห็นถึงเป้ าหมายของงานที่ชดั เจนยิง่ ขึ้น
๗) กาหนด “กลุ่มตรวจสอบภายใน” ไว้ในกฎกระทรวง โดยให้เป็ นหน่ วยงานขึ้นตรงต่อ
อธิ บดีกรมการพัฒนาชุ มชน ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เพื่อรองรับภารกิ จ
ด้านการตรวจสอบการดาเนินงานภายในส่ วนราชการ
๘) กาหนด “กลุ่มพัฒนาระบบบริ หาร” ไว้ในกฎกระทรวง โดยให้เป็ นหน่ วยงานขึ้นตรง
ต่ออธิ บดีกรมการพัฒนาชุ มชน ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฏาคม ๒๕๕๐เพื่อรองรับภารกิจ
ด้านการพัฒนาการบริ หารของส่ วนราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล และคุม้ ค่า
๖. จุดเปลีย่ นทีส่ าคัญเมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจ อานาจหน้ าที่ และโครงสร้ างเดิม
๑) กรมการพัฒนาชุ ม ชนเน้นการท างานเชิ งยุทธศาสตร์ มากขึ้ น โดยกฎหมายให้อานาจ
หน้าที่กรมการพัฒนาชุ มชนในการกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการและแนวทางในการพัฒนาชุ มชน
ระดับชาติ เพื่อให้หน่วยงาน และผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาชุมชนใช้เป็ นกรอบแนวทางในการดาเนินงาน
และให้กรมฯ มีอานาจหน้าที่จดั ทาและพัฒนาระบบมาตรฐานการพัฒนาชุ มชน เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการ
ประเมินความก้าวหน้าและมาตรฐานการพัฒนาของชุมชน
๒) มี หน่ วยงานระดับสานักเพิ่มขึ้น โดยแยกสานักและยกฐานะหน่ วยงานระดับกองขึ้ น
เป็ นหน่ ว ยงานระดับ ส านั ก และปรั บ เปลี่ ย นหน่ ว ยงานสนั บ สนุ น เป็ นหน่ ว ยงานหลัก ตามภารกิ จ ที่
เปลี่ยนแปลง
๓) ปรั บบทบาทของศูนย์ช่วยเหลื อทางวิชาการพัฒนาชุ มชนเขต ให้เป็ นศูนย์ศึกษาและ
พัฒนาชุ มชน สั งกัดสถาบันการพัฒ นาชุ ม ชน เปิ ดโอกาสในการปรั บ เพิ่ มบทบาทภารกิ จของส านักงาน
พัฒนาชุมชนให้ครอบคลุมมากขึ้น รองรับกับเป้ าหมายในการปรับปรุ งตาแหน่งพัฒนาการจังหวัดให้สูงขึ้น
๔) ปรับตาแหน่ งผูอ้ านวยการศู นย์ช่วยเหลื อทางวิชาการพัฒนาชุ มชนเขตให้เป็ นผูต้ รวจ
ราชการกรม ซึ่ งเป็ นตาแหน่ งระดับกรมที่ ได้รับการกาหนดใหม่ ตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรื อน
พ.ศ. ๒๕๕๐ และจะมีโอกาสปรับเพิ่ม จานวนจาก ๙ ตาแหน่ง เป็ น ๑๒ ตาแหน่ง
๕) กาหนด “กลุ่มตรวจสอบภายใน” และ “กลุ่มพัฒนาระบบบริ หาร” ไว้ในกฎกระทรวงฯ

๙

๗. ประโยชน์ ทเี่ กิดจากการแบ่ งส่ วนราชการภายในกรมฯ ขึน้ ใหม่
๑) ประโยชน์ต่อราชการโดยรวม สามารถลดความซ้ าซ้อนในการทางานระหว่างกรมฯ กับ
หน่ วยงานอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง แต่จะมี การทางานในเชิ งบู รณาการกันมากขึ้ นทั้งในแง่ของคน งาน และเงิ น
งบประมาณ
๒) ประโยชน์ ต่อการปฏิ บ ตั ิ ราชการของกรมการพัฒ นาชุ ม ชน และข้าราชการกรมการ
พัฒนาชุ มชน การกาหนดอานาจหน้าที่ของหน่วยงานในส่ วนกลางมีความชัดเจนต่อภารกิจและยุทธศาสตร์
ของกรมการพัฒ นาชุ ม ชนมากขึ้ น แต่ ล ะหน่ วยงานมี ก ารปรั บ ลดสายการบังคับ บัญชาให้ส้ ั น ลง เพื่ อลด
ขั้น ตอนการท างาน และมี ก ระบวนการท างาน การสนั บ สนุ น และส่ ง ต่ อ งานกัน ที่ มี ค วามชัด เจนขึ้ น
หน่ วยงานในภูมิภาค คือ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมีบทบาทที่ ชดั เจน ในฐานะเป็ นหน่ วยยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาชุมชนของจังหวัด
กรมการพัฒนาชุ มชนมีโอกาสในการปรับปรุ งตาแหน่ งต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ
ภารกิจและอานาจหน้าที่ที่เพิ่มขึ้น
๓) ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ การดาเนิ นงานของกรมฯ สนองตอบต่อรัฐธรรมนู ญ
แห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ในเรื่ อง สิ ทธิ ชุมชน, การดาเนิ นงานตามหลักการปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง และการมีส่วนร่ วมของประชาชน ซึ่ งส่ งผลให้ประชาชนได้รับบริ การที่ดี มีโอกาสและทางเลื อก
และสามารถเข้ามามีส่วนร่ วมในการทางานของราชการได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น

๑๐

คำสั่ งกรมกำรพัฒนำชุ มชน
ที่ ๑๓๑ / ๒๕๕๒
เรื่ อง กำรมอบหมำยงำนและหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบของกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร
...............................
ตามที่กฎกระทรวงแบ่งส่ วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๒
ได้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒
ดังนั้น เพื่อให้การบริ หารราชการของกรมการพัฒนาชุมชนเป็ นไปตามกฎกระทรวงดังกล่าว
ข้างต้น จึงมอบหมายงานและกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มพัฒนาระบบบริ หาร ดังนี้
ข้ อ ๑ กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร มีหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริ หารของกรมให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ มีประสิ ทธิ ภาพและคุม้ ค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิ บดีกรมการพัฒนาชุ มชน โดยมีอานาจ
หน้าที่เสนอแนะและให้คาปรึ กษาแก่อธิ บดีกรมการพัฒนาชุมชนเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการ
ภายในกรม ติดตาม ประเมินผลและจัดทารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในกรม ประสานและ
ดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่ วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆและหน่วยงานภายในกรม และ
ปฏิบตั ิงานร่ วมกับหรื อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อที่ได้รับมอบหมาย
ข้ อ ๒ กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
(๑) เสนอแนะให้คาปรึ กษาแก่อธิ บดีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการ
ภายในกรม โดยดาเนิ นการในเรื่ องการปรับปรุ งภารกิจ โครงสร้างและระบบงานให้เหมาะสม สอดคล้องและ
สนองตอบต่อนโยบายกระทรวงมหาดไทย นโยบายรัฐบาลและทิศทางการพัฒนาระบบราชการ การจัดทา
นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีและการนาเข้านวัตกรรมการบริ หารเพื่อการพัฒนาระบบราชการ
(๒) ติดตามประเมินผลและจัดทารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายใน
กรม โดยดาเนินการในเรื่ องการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการ การถ่ายทอด
เป้ าหมายระดับองค์การไปสู่ ระดับบุคคลและการจัดทารายงานการพัฒนาระบบราชการ
(๓) ประสานและดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่ วมกับหน่วยงานกลาง
ต่าง ๆ และหน่วยงานภายในกรม โดยดาเนินการในเรื่ องการพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ (Public
Sector Management Quality Award: PMQA) การเสริ มสร้างขีดสมรรถนะขององค์การและการเสริ มสร้าง
ค่านิยมองค์การ
ข้ อ ๓ ให้ยกเลิกคาสั่งใด ๆ ที่ขดั แย้งกับคาสั่งนี้
/ ข้อ ๔ ให้หวั หน้า....
๑๑

-๒ข้ อ ๔ ให้หวั หน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริ หารเป็ นผูร้ ักษาการให้เป็ นไปตามคาสัง่ นี้ และให้มี
อานาจในการบังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบตั ิราชการของกลุ่มพัฒนาระบบบริ หาร
ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒
สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒

(นายไพรัตน์ สกลพันธุ์)
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

๑๒

คำสั่ งกรมกำรพัฒนำชุ มชน
ที่ ๑๓๒ / ๒๕๕๒
เรื่ อง กำรมอบหมำยงำนและหน้ ำทีค่ วำมรับผิดชอบของกลุ่มตรวจสอบภำยใน
...............................
ตามที่กฎกระทรวงแบ่งส่ วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๒
ได้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒
ดังนั้น เพื่อให้การบริ หารราชการของกรมการพัฒนาชุมชนเป็ นไปตามกฎกระทรวงดังกล่าว
ข้างต้น จึงมอบหมายงานและกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มตรวจสอบภายใน ดังนี้
ข้ อ ๑ กลุ่มตรวจสอบภำยใน มีหน้าที่หลักในการตรวจสอบการดาเนินงานภายในกรม และ
สนับสนุนการปฏิบตั ิงานของกรม รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิ บดีกรมการพัฒนาชุมชน โดยมีอานาจหน้าที่
ดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริ หาร การเงินและการบัญชีของกรม และปฏิบตั ิงานร่ วมกับหรื อ
สนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อที่ได้รับมอบหมาย
ข้ อ ๒ กลุ่มตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริ หาร
การเงินและการบัญชีของกรม ดังนี้.๒.๑ ตรวจสอบความถูกต้อง ความน่าเชื่ อถือของข้อมูล วิเคราะห์และประเมินผลการ
บริ หารงานและการปฏิบตั ิงานและระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ
๒.๒ ตรวจสอบการบริ หารงบประมาณ การบริ หารเงิน การบริ หารพัสดุและ
ทรัพย์สิน รวมทั้งการบริ หารงานด้านอื่น ๆ ให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล ประหยัดและคุม้ ค่า
ตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี
๒.๓ เสนอแนะวิธีการหรื อมาตรการเพื่อป้ องปรามมิให้เกิดความเสี ยหาย หรื อทุจริ ต
รั่วไหล เกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินต่าง ๆ ของราชการ
๒.๔ ปฏิบตั ิงานร่ วมกับหรื อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หรื อที่ได้รับมอบหมาย โดยดาเนินการในเรื่ องการเสนอแนะและให้คาปรึ กษาแก่ผบู ้ ริ หารของหน่วยรับตรวจ
การประสานงานกับผูต้ รวจสอบภายในระดับกระทรวง
ข้ อ ๓ ให้ยกเลิกคาสัง่ ใด ๆ ที่ขดั แย้งกับคาสัง่ นี้
/ ข้อ ๔ ให้หวั หน้า....
-๒๑๓

ข้ อ ๔ ให้หวั หน้าผูต้ รวจสอบเป็ นผูร้ ักษาการให้เป็ นไปตามคาสั่งนี้ และให้มีอานาจในการ
บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบตั ิราชการของกลุ่มตรวจสอบภายใน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒
สั่ง ณ วันที่

๒๗

เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒

(นายไพรัตน์ สกลพันธุ์)
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

๑๔

คำสั่ งกรมกำรพัฒนำชุ มชน
ที่ ๑๓๓ / ๒๕๕๒
เรื่ อง กำรมอบหมำยงำนและหน้ ำที่รับผิดชอบของสำนักงำนเลขำนุกำรกรม
...............................
ตามที่กฎกระทรวงแบ่งส่ วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๒
ได้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒
ดังนั้น เพื่อให้การบริ หารราชการของกรมการพัฒนาชุมชนเป็ นไปตามกฎกระทรวงดังกล่าว
ข้างต้น จึงมอบหมายงานและกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของสานักงานเลขานุการกรม ดังนี้
ข้ อ ๑ สำนักงำนเลขำนุกำรกรม มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทัว่ ไปของกรมและราชการ
ที่มิได้แยกให้เป็ นหน้าที่ของกองหรื อส่ วนราชการใดโดยเฉพาะ อานาจหน้าที่ดงั กล่าวให้รวมถึงการปฏิบตั ิงาน
สารบรรณของกรม ดาเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอานวยการและงานเลขานุการของกรม การสื่ อสารภาพลักษณ์
และเผยแพร่ ข่าวสารของกรม งานสวัสดิการของกรม งานกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง งานนิ ติกรรมและ
สัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ความรับผิดทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครองและงาน
คดีอื่นที่อยูใ่ นอานาจหน้าที่ของกรม และปฏิบตั ิงานร่ วมกับหรื อสนับสนุ นการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรื อที่ได้รับมอบหมาย
ข้ อ ๒ ให้แบ่งงานสานักงานเลขานุการกรม ออกเป็ น ๔ กลุ่มงาน ๑ ฝ่ าย ดังนี้
๒.๑ กลุ่มงานช่วยอานวยการและประสานราชการ
๒.๒ กลุ่มงานสื่ อสารภาพลักษณ์องค์การ
๒.๓ กลุ่มงานสวัสดิการ
๒.๔ กลุ่มงานนิติการ
๒.๕ ฝ่ ายสารบรรณ
ข้ อ ๓ กลุ่มงำนช่ วยอำนวยกำรและประสำนรำชกำร มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริ หาร
ทัว่ ไปของกรมการพัฒนาชุมชน ดาเนิ นการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรี ยบร้อยสถานที่ราชการของกรมการ
พัฒนาชุมชน ปฏิบตั ิงานเลขานุการนักบริ หารเกี่ยวกับการประสานงานและติดตามข้อมูลการดาเนินงานตามที่
ผูบ้ ริ หารวินิจฉัยและสั่งการ สรุ ปวิเคราะห์งานเพื่อประกอบการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หาร การจัดประชุมผูบ้ ริ หาร
กรมการพัฒนาชุมชน การประชุมระดับนโยบายและการจัดงานพิธีการเนื่องในโอกาสสาคัญต่าง ๆ และ
ปฏิบตั ิงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
/ ข้อ ๔ กลุ่มงาน ....
๑๕

-๒ข้ อ ๔ กลุ่มงำนสื่ อสำรภำพลักษณ์ องค์ กำร มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกาหนดภาพลักษณ์
ขององค์การและยุทธศาสตร์ การสื่ อสารภาพลักษณ์องค์การ เผยแพร่ กิจกรรมและประชาสัมพันธ์งานพัฒนา
ชุมชน ดาเนิ นงานศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารของราชการและปฏิบตั ิงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้ อ ๕ กลุ่มงำนสวัสดิกำร มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกาหนดแนวทางการจัดสวัสดิการ
ของกรมการพัฒนาชุมชน ดาเนินการจัดสวัสดิการของกรมการพัฒนาชุมชน ส่ งเสริ มและประสานให้มีการจัด
สวัสดิการของกรมการพัฒนาชุมชนและปฏิบตั ิงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้ อ ๖ กลุ่มงำนนิติกำร มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง งานนิติกรรมและสัญญา ดาเนินการเกี่ยวกับงานความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ความรับผิดทางแพ่ง อาญา
ดาเนินการงานคดีปกครอง และคดีอื่นที่อยูใ่ นอานาจหน้าที่ของกรมการพัฒนาชุมชน การรับเรื่ องราวร้องทุกข์
การสอบสวน การชี้แจงเรื่ องที่ประชาชนร้องทุกข์กล่าวโทษในการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่และเรื่ องราว
ร้องทุกข์ ร้องเรี ยนทัว่ ไป ให้คาแนะนาแก่ส่วนราชการต่าง ๆ ในกรมการพัฒนาชุมชนในเรื่ องที่เกี่ยวกับ
กฎหมายและปฏิบตั ิงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้ อ ๗ ฝ่ ำยสำรบรรณ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับ – ส่ งหนังสื อของกรม ดาเนินการ
เกี่ยวกับงานประมวลระเบียบและหนังสื อกรมการพัฒนาชุ มชน ปฏิบตั ิงานบริ หารทัว่ ไปของสานักงาน
เลขานุการกรม งานรักษาความปลอดภัยเอกสารและสถานที่ราชการของกรมการพัฒนาชุมชน รับผิดชอบงาน
การเจ้าหน้าที่ของสานักเลขานุการกรม ปฏิบตั ิงานการเงินและบัญชีของสานักเลขานุ การกรม ปฏิบตั ิงานพัสดุ
แผนงาน โครงการของสานักเลขานุการกรมและปฏิบตั ิงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้ อ ๘ ให้ยกเลิกคาสั่งใด ๆ ที่ขดั แย้งกับคาสั่งนี้
ข้ อ ๙ ให้เลขานุการกรมเป็ นผูร้ ักษาการให้เป็ นไปตามคาสัง่ นี้ และให้มีอานาจในการบังคับ
บัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบตั ิราชการของสานักงานเลขานุการกรม
ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒
สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒

(นายไพรัตน์ สกลพันธุ์)
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

๑๖

คำสั่ งกรมกำรพัฒนำชุ มชน
ที่ ๑๓๔ / ๒๕๕๒
เรื่ อง กำรมอบหมำยงำนและหน้ ำทีค่ วำมรับผิดชอบของกองกำรเจ้ ำหน้ ำที่
...............................
ตามที่กฎกระทรวงแบ่งส่ วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๒
ได้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒
ดังนั้น เพื่อให้การบริ หารราชการของกรมการพัฒนาชุมชนเป็ นไปตามกฎกระทรวงดังกล่าว
ข้างต้น จึงมอบหมายงานและกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของกองการเจ้าหน้าที่ ดังนี้
ข้ อ ๑ กองกำรเจ้ ำหน้ ำที่ มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริ หารงานทรัพยากรบุคคลและจัด
ระบบงานของกรม เว้นแต่การฝึ กอบรม ดาเนินการเกี่ยวกับการส่ งเสริ มวินยั ข้าราชการ การรับเรื่ องราวร้องทุกข์
การดาเนิ นการทางวินยั ของข้าราชการและงานพิทกั ษ์ระบบคุณธรรม และปฏิบตั ิงานร่ วมกับหรื อสนับสนุ นการ
ปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อที่ได้รับมอบหมาย
ข้ อ ๒ ให้แบ่งงานกองการเจ้าหน้าที่ออกเป็ น ๕ กลุ่มงาน ๑ ฝ่ าย ดังนี้
๒.๑ กลุ่มงานวางแผนอัตรากาลัง
๒.๒ กลุ่มงานสรรหาและประเมินผล
๒.๓ กลุ่มงานบรรจุแต่งตั้ง
๒.๔ กลุ่มงานทะเบียนประวัติและบาเหน็จความชอบ
๒.๕ กลุ่มงานเสริ มสร้างวินยั และพิทกั ษ์ระบบคุณธรรม
๒.๖ ฝ่ ายอานวยการ
ข้ อ ๓ กลุ่มงำนวำงแผนอัตรำกำลัง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์
และพัฒนาหลักการ แนวทาง มาตรการในการวางแผนอัตรากาลังข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ พัฒนา
และจัดวางระบบบริ หารทรัพยากรบุคคลของกรม จัดทาหลักเกณฑ์การบริ หารทรัพยากรบุคคลของกรมตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน ดาเนินการขอกาหนดตาแหน่งและเงินเดือนเพิ่มใหม่ ขอปรับปรุ ง
การกาหนดตาแหน่ง เกลี่ยอัตรากาลัง จัดทาคาบรรยายลักษณะงานและมาตรฐาน คุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่ง สร้างความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน ดาเนินงานเกี่ยวกับ อ.ก.พ.กรม มาตรการปรับขนาดกาลังคน
/ ภาครัฐ ....
๑๗

-๒ภาครัฐ ดาเนิ นการมอบอานาจด้านการบริ หารทรัพยากรบุคคลและปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้ อ ๔ กลุ่มงำนสรรหำและประเมินผล มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์
วางแผนการสรรหาบุคคล ดาเนินการสรรหา สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ การสอบคัดเลือก คัดเลือก
ประเมินบุคคล ผลงานเพื่อเลื่อนระดับ ตาแหน่งให้สูงขึ้น ดาเนินการสรรหาบุคคลเข้าปฏิบตั ิหน้าที่ การสรรหา
พนักงานราชการ ประเมินผลการปฏิบตั ิงานและพัฒนาผลการปฏิบตั ิงานโดยยึดหลักสมรรถนะและหลักผลงาน
จัดส่ งข้าราชการเข้าอบรมในหลักสู ตรที่มีผลต่อการพิจารณาเลื่อนระดับ ตาแหน่งตั้งแต่ระดับชานาญการหรื อ
เทียบเท่าขึ้นไป วางแผนสื บทอดตาแหน่งสาคัญ ๆ ดาเนิ นการเกี่ยวกับคณะกรรมการบริ หารงานบุคคลและ
ปฏิบตั ิงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้ อ ๕ กลุ่มงำนบรรจุแต่ งตั้ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วางแผนและ
ดาเนินการเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย การเลื่อนระดับตาแหน่งให้สูงขึ้น การสับเปลี่ยนหมุนเวียนคน
ให้เหมาะสมกับทักษะ สมรรถนะ ตรวจสอบ กากับดูแลให้การออกคาสั่งบรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน สับเปลี่ยน
เลื่อนระดับ ตาแหน่ง การสั่งปฏิบตั ิราชการให้เป็ นตามหลักเกณฑ์และระเบียบกฎหมายที่กาหนด ดาเนินการ
เกี่ยวกับการออกจากราชการและการขอกลับเข้ารับราชการ การแต่งตั้ง เลิกจ้างลูกจ้างประจาและพนักงาน
ราชการ ดาเนินการเกี่ยวกับการสั่งให้ขา้ ราชการปฏิบตั ิหน้าที่ จัดทา แก้ไขบัญชีถือจ่ายเงินเดือน (จ.๑๘) และ
ปฏิบตั ิงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้ อ ๖ กลุ่มงำนทะเบียนประวัติและบำเหน็จควำมชอบ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา
วิเคราะห์ พัฒนาเกี่ยวกับการจัดทาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคคล ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร
ทรัพยากรบุคคล จัดทา ควบคุม ดูแลและเก็บรักษาทะเบียนประวัติ จัดทาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
บัตรอนุ ญาตบุคคลและหนังสื อรับรองสถานภาพบุคคล ควบคุมและดาเนินการเกี่ยวกับการลา การเสริ มสร้าง
แรงจูงใจเพื่อเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน ยกย่องประกาศเกียรติคุณ ดาเนิ นการเกี่ยวกับการพิจารณา
บาเหน็จความชอบ เลื่อนเงินเดือนประจาปี การขอพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ การขอพระราชทาน
เพลิงศพ ดาเนินการเกี่ยวกับการเกษียณอายุราชการตามกฎหมายเกี่ยวกับกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
(กบข.) กองทุนสารองเลี้ยงชี พสาหรับลูกจ้างประจาของส่ วนราชการ (กสจ.) งานฌาปนกิจสงเคราะห์ และ
ปฏิบตั ิงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้ อ ๗ กลุ่มงำนเสริมสร้ ำงวินัยและพิทกั ษ์ ระบบคุณธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การศึกษา วิเคราะห์เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและมาตรการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตประพฤติ
มิชอบ การป้ องกันการกระทาผิดวินยั ดาเนินการเสริ มสร้างวินยั จรรยาในการปฏิบตั ิราชการ ดาเนินงานศูนย์
ประสานราชการใสสะอาด การสร้างและพัฒนาเครื อข่ายการมีส่วนร่ วมป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต
/ ประพฤติ ....

๑๘

-๓ประพฤติมิชอบ ตรวจสอบการดาเนินการทางวินยั ของกรมการพัฒนาชุมชน ดาเนินการทางวินยั การอุทธรณ์
ร้องทุกข์ขอความเป็ นธรรมของข้าราชการ ดาเนินการเกี่ยวกับงานพิทกั ษ์ระบบคุณธรรมและปฏิบตั ิงานอื่นที่
เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้ อ ๘ ฝ่ ำยอำนวยกำรมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานบริ หารทัว่ ไป งานสารบรรณ
งานการเจ้าหน้าที่ งานการเงิ นและบัญชี งานพัสดุของกอง และปฏิบตั ิงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้ อ ๙ ให้ยกเลิกคาสั่งใด ๆ ที่ขดั แย้งกับคาสั่งนี้
ข้ อ ๑๐ ให้ผอู ้ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็ นผูร้ ักษาการให้เป็ นไปตามคาสั่งนี้ และให้มี
อานาจในการบังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบตั ิราชการของกองการเจ้าหน้าที่
ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่

๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่

๒๗

เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒

(นายไพรัตน์ สกลพันธุ์)
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

๑๙

คำสั่ งกรมกำรพัฒนำชุ มชน
ที่ ๑๓๕ / ๒๕๕๒
เรื่ อง กำรมอบหมำยงำนและหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบของกองคลัง
...............................
ด้วยกฎกระทรวงแบ่งส่ วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๒
ได้มีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒
ดังนั้น เพื่อให้การบริ หารราชการของกรมการพัฒนาชุมชนเป็ นไปตามกฎกระทรวงดังกล่าว
ข้างต้น จึงมอบหมายงานและกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของกองคลัง ดังนี้
ข้ อ ๑ กองคลัง มีอานาจหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การบริ หารงบประมาณ
การพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะของกรมการพัฒนาชุมชน และปฏิบตั ิงานร่ วมกับหรื อสนับสนุนการ
ปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อที่ได้รับมอบหมาย
ข้ อ ๒ ให้แบ่งงานกองคลังออกเป็ น ๔ กลุ่มงาน ๑ ฝ่ ายดังนี้
๒.๑ กลุ่มงานบริ หารงบประมาณ
๒.๒ กลุ่มงานบัญชี
๒.๓ กลุ่มงานการเงิน
๒.๔ กลุ่มงานพัสดุ
๒.๕ ฝ่ ายอานวยการ
ข้ อ ๓ กลุ่มงำนบริหำรงบประมำณ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวิเคราะห์และจัดทา
แผนการจัดสรรค่าใช้จ่ายในการบริ หาร งบลงทุน การตรวจสอบติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามผลผลิตจากระบบบริ หารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเลคทรอนิคส์ (Government Fiscal Management
Information System: GFMIS) รับผิดชอบดาเนินการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการเงินประจางวด ดาเนินการโอน
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ งบรายจ่าย การจัดสรรและโอนเงินให้ส่วนกลางและส่ วนภูมิภาค การกันเงิน
ไว้เบิกเหลื่อมปี การเบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน จัดทาทะเบียนคุมและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน งบรายจ่ายและงบประมาณคงเหลือและปฏิบตั ิงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้ อ ๔ กลุ่มงำนบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทาบัญชีงบประมาณ จัดทาบัญชีเงิน
นอกงบประมาณ จัดทาบัญชีตน้ ทุนผลผลิต ให้คาแนะนา คาปรึ กษา การแก้ไขปรับปรุ งรายการที่เกี่ยวข้องกับ
/ การปฏิบตั ิงาน ....
๒๐

-๒การปฏิบตั ิงานในระบบบริ หารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเลคทรอนิคส์ (Government Fiscal Management
Information System : GFMIS) ของหน่วยงานสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนทั้งในส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาค
ตรวจสอบรายงานการเงินในระบบ GFMIS จัดทารายงานงบทดลอง จัดทารายงานงบการเงิน ให้คาปรึ กษา
แนะนาในเรื่ องระเบียบการเบิกจ่ายเงินของส่ วนราชการ ตรวจ วินิจฉัยและตีความเกี่ยวกับหลักฐานการเบิกจ่าย
ที่เบิกจากงบประมาณปกติ เงินนอกงบประมาณและงบประมาณเบิกแทนส่ วนราชการอื่น ให้คาปรึ กษาแนะนา
เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายเงินของส่ วนราชการ หารื อและหรื อทาความตกลงกับกระทรวงการคลังเรื่ องการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้กาหนดไว้ และปฏิบตั ิงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้ อ ๕ กลุ่มงำนกำรเงิน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการขออนุมตั ิและเบิกจ่าย รับและนาส่ ง
เงินทุกประเภท เก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงินทุกประเภท รายงานเงินคงเหลือประจาวัน ควบคุมเงิน
ทดรองราชการและการยืมเงินทดรองราชการ การขอเบิกและการขอจ่ายเงินในระบบบริ หารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเลคทรอนิคส์ (Government Fiscal Management Information System: GFMIS) จัดทาทะเบียนคุม
หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน จัดทาทะเบียนเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าช่วยเหลือบุตร ค่าเช่าบ้านและบาเหน็จบานาญ
ดาเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.) และกองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับ
ลูกจ้างประจาของส่ วนราชการ (กสจ.) จัดทาใบส่ งเงินทุกประเภทและปฏิบตั ิงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้ อ ๖ กลุ่มงำนพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริ หารงานพัสดุของกรมการพัฒนา
ชุมชนให้เป็ นไปตามระเบียบและกฎหมาย การวางแผนการบารุ งรักษาและจัดหาวัสดุเพิ่มเติม การควบคุมการ
เบิกจ่าย การบารุ งรักษา การตรวจสอบและจาหน่ายพัสดุประจาปี อานวยการและควบคุมดูแลทะเบียนทรัพย์สิน
ของกรมการพัฒนาชุมชน รับผิดชอบงานยานพาหนะและขนส่ ง การปรับปรุ งอาคารสถานที่ ให้บริ การด้าน
อาคารสถานที่และยานพาหนะ การสารวจ ออกแบบ ประมาณราคาสิ่ งก่อสร้าง รับบริ จาคทรัพย์สิน ดาเนินการ
ในการขอขึ้นทะเบียน การขอใช้ที่ราชพัสดุประเภทที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง และปฏิบตั ิงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่
ได้รับมอบหมาย
ข้ อ ๗ ฝ่ ำยอำนวยกำร มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานบริ หารทัว่ ไป งานสารบรรณ
งานการเจ้าหน้าที่ งานพัสดุ การประสานงานและอานวยความสะดวกต่าง ๆ ของกองและปฏิบตั ิงานอื่นที่
เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้ อ ๘ ให้ยกเลิกคาสั่งใด ๆ ที่ขดั แย้งกับคาสั่งนี้

/ ข้อ ๙ ....

๒๑

-๓ข้ อ ๙ ให้ผอู ้ านวยการกองคลัง เป็ นผูร้ ักษาการให้เป็ นไปตามคาสัง่ นี้ และให้มีอานาจในการ
บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบตั ิราชการของกองคลัง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒
สั่ง ณ วันที่

๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒

(นายไพรัตน์ สกลพันธุ์)
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

๒๒

คำสั่ งกรมกำรพัฒนำชุ มชน
ที่ ๑๓๖ / ๒๕๕๒
เรื่ อง กำรมอบหมำยงำนและหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบของกองแผนงำน
...............................
ตามที่กฎกระทรวงแบ่งส่ วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๒
ได้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒
ดังนั้น เพื่อให้การบริ หารราชการของกรมการพัฒนาชุมชนเป็ นไปตามกฎกระทรวงดังกล่าว
ข้างต้น จึงมอบหมายงานและกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของกองแผนงาน ดังนี้
ข้ อ ๑ กองแผนงำน มีอานาจหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับการเสนอแนะและกาหนดยุทธศาสตร์
นโยบายด้านการพัฒนาชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชน จัดทาและประสานแผนการปฏิบตั ิงานและ
งบประมาณของกรมการพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับนโยบาย แผนแม่บทของกระทรวง แผนปฏิบตั ิราชการ
สี่ ปี และแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี รวมทั้งเร่ งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ติดต่อและประสานงานกับองค์การหรื อหน่วยงาน
ต่างประเทศด้านความช่วยเหลือและความร่ วมมือด้านการพัฒนาชุมชน ศึกษา วิเคราะห์ จัดทาแผนการตรวจ
ราชการ ประสานการตรวจราชการและการจัดทารายงานการตรวจราชการของผูต้ รวจราชการกรม และ
ปฏิบตั ิงานร่ วมกับหรื อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อที่ได้รับมอบหมาย
ข้ อ ๒ ให้แบ่งงานกองแผนงานออกเป็ น ๕ กลุ่มงาน ๑ ฝ่ าย ดังนี้
๒.๑ กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์
๒.๒ กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ
๒.๓ กลุ่มงานติดตามและตรวจราชการ
๒.๔ กลุ่มงานประเมินผล
๒.๕ กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์
๒.๖ ฝ่ ายอานวยการ
ข้ อ ๓ กลุ่มงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริ หารยุทธศาสตร์
ของกรมการพัฒนาชุมชน ออกแบบยุทธศาสตร์ วางแผนยุทธศาสตร์ การแปลงแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาล
และกระทรวงมหาดไทยไปสู่ การปฏิบตั ิเพื่อกาหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาชุมชนระดับชาติ จัดทา
ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน แผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ๔ ปี แผนปฏิบตั ิราชการ ๔ ปี
/ แผนปฏิบตั ิ ....
๒๓

-๒แผนปฏิบตั ิราชการประจาปี พัฒนาระบบและกลไกการแปลงยุทธศาสตร์ ไปสู่ การปฏิบตั ิ สนับสนุนการ
บริ หารยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
ประสานงานเชิงนโยบายเพื่อดาเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
ประสานงาน จัดทาข้อมูลสนับสนุนการประชุมกระทรวง รัฐสภา คณะรัฐมนตรี กรรมาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร
วุฒิสภาและปฏิบตั ิงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้ อ ๔ กลุ่มงำนวิเครำะห์ งบประมำณ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกาหนดเป้ าหมาย
การให้บริ การ กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรมและตัวชี้วดั ผลสาเร็ จของปี งบประมาณปั จจุบนั เพื่อจัดทาข้อเสนอ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี และจัดทาคาของบประมาณรายจ่าย ประสานงานกับกระทรวงมหาดไทยและ
รัฐสภาเพื่อชี้แจงงบประมาณต่อสภาผูแ้ ทนราษฎร คณะกรรมาธิ การวิสามัญพิจารณาร่ างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี และวุฒิสภา จัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณของกรมการพัฒนาชุมชน จัดทา
รายละเอียดและควบคุมแผนการปฏิบตั ิงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและจัดสรรงบประมาณให้หน่วย
ดาเนินการ ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ และปฏิบตั ิงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้ อ ๕ กลุ่มงำนติดตำมและตรวจรำชกำร มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวการการออกแบบระบบ
ติดตามและรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมการพัฒนาชุมชน
การจัดทาระบบการตรวจราชการและจัดทารายงานการตรวจราชการของกรมการพัฒนาชุมชน กาหนด
แผนการตรวจราชการประจาปี และประสานการตรวจราชการของผูต้ รวจราชการกรม รับผิดชอบ ศึกษา
วิเคราะห์และดาเนินการในฐานะฝ่ ายเลขานุการของผูต้ รวจราชการกรม วิเคราะห์ เสนอผลการตรวจราชการให้
ผูบ้ ริ หารได้รับทราบ ประสานการตรวจราชการกับกระทรวงมหาดไทยและสานักนายกรัฐมนตรี ประสานและ
จัดทาข้อมูลสาหรับผูบ้ ริ หารเพื่อการตรวจและติดตามงานของกรม และปฏิบตั ิงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้ อ ๖ กลุ่มงำนประเมินผล มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาตัวชี้วดั
ความสาเร็ จและฐานข้อมูลของกรม ประเมินผลความสาเร็ จการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
กระทรวงมหาดไทยและกรมการพัฒนาชุมชน ประเมินความคุม้ ค่าการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิราชการ
ประจาปี และปฏิบตั ิงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้ อ ๗ กลุ่มงำนวิเทศสั มพันธ์ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทาแผนงาน โครงการความ
ร่ วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ แสวงหาแหล่งทุนและความร่ วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ ถ่ายทอด
และแลกเปลี่ยนความรู ้ประสบการณ์ในงานพัฒนาชุมชนกับต่างประเทศ ประสานการประชุมด้านการพัฒนา
ชุมชนกับองค์กรและสถาบันระหว่างประเทศและปฏิบตั ิงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้ อ ๘ ฝ่ ำยอำนวยกำร มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานบริ หารทัว่ ไป งานสารบรรณ
/ งานการเจ้าหน้าที่ ....

๒๔

-๓งานการเจ้าหน้าที่ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ ของกอง และปฏิบตั ิงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้ อ ๙ ให้ยกเลิกคาสั่งใด ๆ ที่ขดั แย้งกับคาสั่งนี้
ข้ อ ๑๐ ให้ผอู ้ านวยการกองแผนงานเป็ นผูร้ ักษาการให้เป็ นไปตามคาสั่งนี้ และให้มีอานาจใน
การบังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบตั ิราชการของกองแผนงาน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒
สั่ง ณ วันที่

๒๗

เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒

(นายไพรัตน์ สกลพันธุ์)
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

๒๕

คำสั่ งกรมกำรพัฒนำชุ มชน
ที่ ๑๓๗ / ๒๕๕๒
เรื่ อง กำรมอบหมำยงำนและหน้ ำทีค่ วำมรับผิดชอบของศู นย์ สำรสนเทศเพื่อกำรพัฒนำชุ มชน
...............................
ตามที่กฎกระทรวงแบ่งส่ วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๒
ได้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒
ดังนั้น เพื่อให้การบริ หารราชการของกรมการพัฒนาชุมชนเป็ นไปตามกฎกระทรวงดังกล่าว
ข้างต้น จึงมอบหมายงานและกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ดังนี้
ข้ อ ๑ ศูนย์ สำรสนเทศเพื่อกำรพัฒนำชุ มชน มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์
บริ หาร พัฒนาและออกแบบระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน กาหนดรู ปแบบ วิธีการและขั้นตอน
การจัดเก็บ การประมวลผลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุ มชน กาหนดนโยบาย
และแผนแม่บทการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริ หารงานพัฒนาชุมชน กากับดูแลระบบสารสนเทศ
และระบบการเชื่อมโยงเครื อข่ายข้อมูลสารสนเทศของกรม ปฏิบตั ิงานร่ วมกับหรื อสนับสนุนงานปฏิบตั ิงาน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรื อที่ได้รับมอบหมาย
ข้ อ ๒ ให้แบ่งงานศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนเป็ น ๕ กลุ่มงาน ๑ ฝ่ ายดังนี้
๒.๑ กลุ่มงานประสานแผนและข้อมูล
๒.๒ กลุ่มงานพัฒนาระบบเครื อข่าย
๒.๓ กลุ่มงานระบบสารสนเทศชุมชน
๒.๔ กลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๕ กลุ่มงานข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาชนบท
๒.๖ ฝ่ ายอานวยการ
ข้ อ ๓ กลุ่มงำนประสำนแผนและข้ อมูล มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประสานนโยบาย
ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนเพื่อจัดทาแผนปฏิบตั ิงานของศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ประสาน
การจัดทาแผนงาน โครงการ งบประมาณ แสวงหาความร่ วมมือและบูรณาการงานกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง
กากับดูแล ควบคุมงานให้เป็ นไปตามนโยบายทุกระดับ ติดตามประเมินผลการดาเนินงานและรายงานผลการ
ดาเนินงานและปฏิบตั ิงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้ อ ๔ กลุ่มงำนพัฒนำระบบเครื อข่ ำย มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์
/ออกแบบ ....
๒๖

-๒ออกแบบและพัฒนาระบบเครื อข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการพัฒนาชุมชน บริ หารจัดการ กากับ
ควบคุมดูแล บารุ งรักษา ปรับปรุ ง แก้ไขปั ญหาระบบคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายและเครื อข่ายสัญญาณอิเลคทรอนิคส์
อานวยการและบริ หารจัดการการเชื่อมโยงเครื อข่ายสื่ อสัญญาณเพื่อการสื่ อสารภายใน (Intranet) และ
อินเตอร์เน็ต (Internet) รวมทั้งการสื่ อสารอื่น ๆ ศึกษา ออกแบบ พัฒนาและบริ หารจัดการระบบการรักษาความ
ปลอดภัยของระบบเครื อข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบข้อมูลและปฏิบตั ิงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้ อ ๕ กลุ่มงำนระบบสำรสนเทศชุ มชน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์
ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านสังคม เศรษฐกิจชุมชนผ่านระบบเว็บเพื่อให้บริ การสารสนเทศชุมชน
แก่หน่วยงาน ภาคเอกชน องค์กรชุมชนและประชาชนทัว่ ไป ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูล
และสารสนเทศเพื่อการบริ หารการพัฒนาชุมชน ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารองค์กร ระบบสารสนเทศเพื่อ
การตัดสิ นใจและระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารยุทธศาสตร์ ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบการ
เชื่อมโยงข้อมูลและคลังข้อมูล (Data Warehouse) ศึกษา ออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลขึ้นเป็ นสารสนเทศ
ชุมชนและรายงานการพัฒนาหมู่บา้ น (Village Development Report: VDR) ออกแบบและพัฒนาระบบเผยแพร่
สารสนเทศชุมชนบนอินเตอร์ เน็ต และปฏิบตั ิงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้ อ ๖ กลุ่มงำนพัฒนำระบบเทคโนโลยี มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวการศึกษา วิเคราะห์
วางแผนการพัฒนา กากับดูแลและบริ หารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการพัฒนาชุมชน กาหนดและ
พัฒนามาตรฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งด้านฮาร์ ดแวร์ ซอร์ ฟแวร์ ข้อมูลและระบบฐานข้อมูล ศึกษา
วิเคราะห์ พัฒนารู ปแบบ วิธีการจัดทาระบบงานฐานข้อมูล พัฒนาโปรแกรมทางานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์กรมการพัฒนาชุมชน เว็บไซต์ Moobanthai.com Thaiotop.cdd.go.th
ฯลฯ บริ หารจัดการกากับ ดูแล บารุ งรักษาซอฟต์แวร์ กรมการพัฒนาชุมชน ให้คาปรึ กษาการแก้ไขปั ญหาระบบ
ซอฟต์แวร์ ส่ งเสริ มวัฒนธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม ส่ งเสริ ม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
ด้าน IT วางแผน ออกแบบ พัฒนาและบริ หารระบบบริ การทางอิเลคทรอนิคส์ (E – Service) และระบบบริ การ
ทางอินเตอร์เน็ต (Web – Service) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ ส่ งเสริ ม สนับสนุนและอานวยการใช้ประโยชน์
เทคโนโลยีสารสนเทศและปฏิบตั ิงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้ อ ๗ กลุ่มงำนข้ อมูลพืน้ ฐำนกำรพัฒนำชนบท มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา
วิเคราะห์ พัฒนาระบบข้อมูลพื้นฐานระดับครัวเรื อนและหมู่บา้ น ชุมชน ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนา
โปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูลความจาเป็ นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บา้ น (กชช.
๒ ค) สาหรับการใช้งานของจังหวัด อาเภอและองค์การบริ หารส่ วนตาบล (อบต.) และให้บริ การข้อมูลตาม
ความต้องการของผูข้ อใช้บริ การ ออกแบบโปรแกรมประมวลผลข้อมูล จปฐ. กชช.๒ ค เพื่อรายงานข้อสนเทศ
/ เป็ น E – Book ….

๒๗

-๓เป็ น E – Book และให้บริ การในลักษณะ E - Service บริ หารการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็ นพื้นฐาน (จปฐ.)
และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บา้ น (กชช. ๒ ค) วิเคราะห์และจัดทารายงานสถิติผลการสารวจข้อมูลความจาเป็ น
พื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บา้ น (กชช.๒ ค) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาระบบข้อมูลและ
ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชนบทผ่านระบบเว็บเพื่อให้บริ การการสื บค้นข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูล
ภาครัฐแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและประชาชน ศึกษา วิจยั และประเมินผล
ระบบข้อมูลพื้นฐานระดับครัวเรื อนและหมู่บา้ น ชุมชน ส่ งเสริ ม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์
ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บา้ น ชุมชน และข้อมูล จปฐ. ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุ งและพัฒนาดัชนีช้ ีวดั ผลการ
พัฒนา ปฏิบตั ิงานในฐานะสานักงานเลขานุการคณะกรรมการอานวยการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน
(พชช.) และปฏิบตั ิงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้ อ ๘ ฝ่ ำยอำนวยกำร มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานบริ หารทัว่ ไป งานสารบรรณ
งานการเจ้าหน้าที่ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุของศูนย์และปฏิบตั ิงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้ อ ๙ ให้ยกเลิกคาสั่งใด ๆ ที่ขดั แย้งกับคาสั่งนี้
ข้ อ ๑๐ ให้ผอู ้ านวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนเป็ นผูร้ ักษาการให้เป็ นไปตาม
คาสั่งนี้ และให้มีอานาจในการบังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบตั ิราชการของศูนย์สารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาชุมชน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒
สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒

(นายไพรัตน์ สกลพันธุ์)
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

๒๘

คำสั่ งกรมกำรพัฒนำชุ มชน
ที่ ๑๓๘ / ๒๕๕๒
เรื่ อง กำรมอบหมำยงำนและหน้ ำทีค่ วำมรับผิดชอบของสถำบันกำรพัฒนำชุ มชน
...............................
ตามที่กฎกระทรวงแบ่งส่ วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๒
ได้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒
ดังนั้น เพื่อให้การบริ หารราชการของกรมการพัฒนาชุมชนเป็ นไปตามกฎกระทรวงดังกล่าว
ข้างต้น จึงมอบหมายงานและกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของสถาบันการพัฒนาชุมชน ดังนี้
ข้ อ ๑ สถำบันกำรพัฒนำชุ มชน มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการดาเนินการเกี่ยวกับการฝึ กอบรม
และพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของกรม รวมทั้งการให้บริ การทางวิชาการด้านการพัฒนาชุมชน
แก่หน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ศึกษา วิเคราะห์ และวิจยั งานพัฒนาชุมชนในภาพรวมและงาน
พัฒนาชุมชนเฉพาะพื้นที่เพื่อเผยแพร่ และใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานพัฒนาชุมชน ดาเนินการพัฒนาศูนย์
ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพื่อให้บริ การความรู ้ดา้ นการพัฒนาชุมชนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพพื้นที่แก่
ข้าราชการในส่ วนภูมิภาค ผูน้ าชุมชน ผูบ้ ริ หารและข้าราชการท้องถิ่น รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดการความรู ้ในงานพัฒนาชุมชนและเรื่ องที่เกี่ยวข้อง ปฏิบตั ิงานร่ วมกับหรื อสนับสนุ น
การปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อที่ได้รับมอบหมาย
ข้ อ ๒ ให้แบ่งงานสถาบันการพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย.๒.๑ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๒.๒ กลุ่มงานส่ งเสริ มมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๒.๓ กลุ่มงานจัดการความรู ้
๒.๔ กลุ่มงานวิจยั และพัฒนา
๒.๕ วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน
๒.๖ ศูนย์วทิ ยบริ การ
๒.๗ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน.
๒.๘ ฝ่ ายอานวยการ
ข้ อ ๓ กลุ่มงำนยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานระบบ
ข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและงบประมาณ
/ งานการเรี ยนรู ้ ....
๒๙

-๒งานการเรี ยนรู ้ตามแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) งานการลาศึกษาต่อและ
ทุนการศึกษา งานประสานศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน งานลูกค้าสัมพันธ์และปฏิบตั ิงานอื่นที่เกี่ยวข้องตาม
ที่ได้รับมอบหมาย
ข้ อ ๔ กลุ่มงำนส่ งเสริมมำตรฐำนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานพัฒนาและส่ งเสริ มมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานวัดผลการฝึ กอบรม งานรับรองหลักสู ตร
งานพัฒนาผูป้ ฏิบตั ิงานพัฒนาบุคลากรและปฏิบตั ิงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้ อ ๕ กลุ่มงำนจัดกำรควำมรู้ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริ การวิชาการ งานจัดการ
ความรู ้ งานผลิตและบริ การสื่ อ งานห้องสมุด งานเรี ยนรู ้ทางไกลผ่านสื่ อเอกสารอิเล็คทรอนิคส์ (E – Learning)
และปฏิบตั ิงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้ อ ๖ กลุ่มงำนวิจัยและพัฒนำ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิจยั และพัฒนา งานวิจยั
หลักสู ตร งานให้คาปรึ กษาและปฏิบตั ิงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้ อ ๗ วิทยำลัยกำรพัฒนำชุ มชน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดาเนิ นงานของโรงเรี ยน
นักบริ หารงานพัฒนาชุมชน โรงเรี ยนนักพัฒนาชุมชน ศูนย์ส่งเสริ มความเป็ นเลิศ (หลักสู ตรเสริ มสมรรถนะ
และหลักสู ตรพิเศษ) และปฏิบตั ิงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้ อ ๘ ศูนย์ วทิ ยบริกำร มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานฝึ กอบรมผูน้ า อาสาสมัครและบุคลากร
ภายนอก งานฝึ กอบรมหลักสู ตรต่างประเทศ งานประชาสัมพันธ์หลักสู ตรเพื่อส่ งเสริ มการตลาด และปฏิบตั ิงาน
อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้ อ ๙ ศูนย์ ศึกษำและพัฒนำชุ มชน มีหน้าที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่การให้บริ การตามที่
กรมการพัฒนาชุมชนกาหนดเกี่ยวกับงานวิจยั และพัฒนาและการบริ การให้คาปรึ กษาด้านการพัฒนาชุมชน
งานฝึ กอบรมและให้บริ การด้านการฝึ กอบรม งานสนับสนุนการจัดการความรู ้ งานพัฒนาความเป็ นเลิศทาง
วิชาการเฉพาะทางและปฏิบตั ิงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
การแบ่งเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนให้เป็ นไปตามที่อธิบดี
กรมการพัฒนาชุมชนกาหนด
ข้ อ ๑๐ ฝ่ ำยอำนวยกำร มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานบริ หารทัว่ ไป งานสารบรรณ
งานการเจ้าหน้าที่ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุของสานักและปฏิบตั ิงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้ อ ๑๑ ให้ยกเลิกคาสั่งใด ๆ ที่ขดั แย้งกับคาสั่งนี้

/ ข้อ ๑๒ ....

๓๐

-๓ข้ อ ๑๒ ให้ผอู ้ านวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน เป็ น ผูร้ ักษาการให้เป็ นไปตามคาสัง่ นี้
และให้มีอานาจในการบังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบตั ิราชการของสถาบันการพัฒนา
ชุมชน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่

๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่

๒๗

เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒

(นายไพรัตน์ สกลพันธุ์)
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

๓๑

ประกำศกรมกำรพัฒนำชุ มชน
เรื่ อง กำรแบ่ งเขตพืน้ ทีค่ วำมรับผิดชอบของศู นย์ ศึกษำและพัฒนำชุ มชน
...............................
ตามคาสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ ๑๓๘ /๒๕๕๒ เรื่ อง การมอบหมายงานและหน้าที่ความ
รับผิดชอบของสถาบันการพัฒนาชุมชน
เพื่อให้การปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน สังกัด
สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชนเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จึงกาหนดการแบ่งเขตพื้นที่ความ
รับผิดชอบของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน จานวน ๑๑ ศูนย์ ดังนี้
ศูนย์ ศึกษำและพัฒนำชุ มชนนครนำยกรับผิดชอบการให้บริ การในพื้นที่จงั หวัดนนทบุรี
ปทุมธานี พระนครศรี อยุธยา นครนายก และปราจีนบุรี
ศูนย์ ศึกษำและพัฒนำชุ มชนสระบุรีรับผิดชอบให้บริ การในพื้นที่จงั หวัดสระบุรี ชัยนาท
ลพบุรี สิ งห์บุรี อ่างทองและสุ พรรณบุรี
ศูนย์ ศึกษำและพัฒนำชุ มชนชลบุรีรับผิดชอบให้บริ การในพื้นที่จงั หวัดฉะเชิงเทรา สระแก้ว
สมุทรปราการ จันทบุรี ชลบุรี ระยองและตราด
ศูนย์ ศึกษำและพัฒนำชุ มชนนครรำชสี มำรับผิดชอบให้บริ การในพื้นที่จงั หวัดมหาสารคาม
สุ รินทร์ นครราชสี มา บุรีรัมย์และชัยภูมิ
ศูนย์ ศึกษำและพัฒนำชุ มชนอุบลรำชธำนีรับผิดชอบให้บริ การในพื้นที่จงั หวัดนครพนม
มุกดาหาร ร้อยเอ็ด อานาจเจริ ญ ศรี สะเกษ ยโสธรและอุบลราชธานี
ศูนย์ ศึกษำและพัฒนำชุ มชนอุดรธำนีรับผิดชอบให้บริ การในพื้นที่จงั หวัดหนองคาย เลย
อุดรธานี หนองบัวลาภู สกลนคร ขอนแก่นและกาฬสิ นธุ์
ศูนย์ ศึกษำและพัฒนำชุ มชนลำปำงรับผิดชอบให้บริ การในพื้นที่จงั หวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน
ลาปาง ลาพูน น่าน พะเยา เชียงรายและแพร่
ศูนย์ ศึกษำและพัฒนำชุ มชนพิษณุโลกรับผิดชอบให้บริ การในพื้นที่จงั หวัดตาก พิษณุ โลก
สุ โขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ กาแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์และอุทยั ธานี
ศูนย์ ศึกษำและพัฒนำชุ มชนเพชรบุรีรับผิดชอบให้บริ การในพื้นที่จงั หวัดกาญจนบุรี
นครปฐม ราชบุรี ประจวบคีรีขนั ธ์ เพชรบุรี สมุทรสาครและสมุทรสงคราม
/ ศูนย์ศึกษา ....
๓๒

-๒ศูนย์ ศึกษำและพัฒนำชุ มชนนครศรีธรรมรำชรับผิดชอบให้บริ การในพื้นที่จงั หวัดชุมพร
สุ ราษฎร์ ธานี นครศรี ธรรมราช ระนอง พังงา ภูเก็ตและกระบี่
ศูนย์ ศึกษำและพัฒนำชุ มชนยะลำรับผิดชอบให้บริ การในพื้นที่จงั หวัดสงขลา สตูล ปั ตตานี
ยะลา นราธิวาส พัทลุงและตรัง

ประกาศ ณ วันที่

๒๗

เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒

(นายไพรัตน์ สกลพันธุ์)
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

๓๓

คำสั่ งกรมกำรพัฒนำชุ มชน
ที่ ๑๓๙ / ๒๕๕๒
เรื่ อง กำรมอบหมำยงำนและหน้ ำทีค่ วำมรับผิดชอบของสำนักพัฒนำทุนและองค์ กรกำรเงินชุ มชน
...............................
ตามที่กฎกระทรวงแบ่งส่ วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๒
ได้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒
ดังนั้น เพื่อให้การบริ หารราชการของกรมการพัฒนาชุมชนเป็ นไปตามกฎกระทรวงดังกล่าว
ข้างต้นจึงมอบหมายงานและกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของสานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน ดังนี้
ข้ อ ๑ สำนักพัฒนำทุนและองค์ กรกำรเงินชุ มชน มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์
วิจยั เพื่อกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท รู ปแบบและแนวทางในการเสริ มสร้างและพัฒนาระบบทุน
ชุมชนและการบริ หารจัดการทุนชุมชน ดาเนินการเกี่ยวกับการแสวงหาแหล่งทุนและความร่ วมมือในการ
พัฒนารู ปแบบและวิธีการด้านการขยายกิจกรรมของชุมชนเพื่อพัฒนาระบบทุนชุมชน ประสานงานผูม้ ีส่วน
เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาชุมชนตามความรับผิดชอบของส่ วนราชการ และปฏิบตั ิงานร่ วมกับหรื อสนับสนุนการ
ปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อที่ได้รับมอบหมาย
ข้ อ ๒ ให้แบ่งงานสานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนออกเป็ น ๕ กลุ่มงาน ๑ ฝ่ าย ดังนี้
๒.๑ กลุ่มงานประสานแผนและข้อมูล
๒.๒ กลุ่มงานส่ งเสริ มองค์กรการเงินชุมชน
๒.๓ กลุ่มงานส่ งเสริ มกองทุนชุมชน
๒.๔ กลุ่มงานส่ งเสริ มการพัฒนาทุนชุมชน
๒.๕ กลุ่มงานพัฒนาทุนชุมชนตามแนวพระราชดาริ
๒.๖ ฝ่ ายอานวยการ
ข้ อ ๓ กลุ่มงำนประสำนแผนและข้ อมูล มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประสานนโยบาย
ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนเพื่อจัดทาแผนปฏิบตั ิงานของสานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
ประสานการจัดทาแผนงาน โครงการ งบประมาณ แสวงหาความร่ วมมือและบูรณาการงานกับหน่วยงานภาคีที่
เกี่ยวข้อง กากับดูแล ควบคุมงานให้เป็ นไปตามนโยบายทุกระดับ ติดตามประเมินผลการดาเนินงานและรายงาน
ผลการดาเนิ นงานและปฏิบตั ิงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
/ ข้อ ๔ กลุ่มงาน ....
๓๔

-๒ข้ อ ๔ กลุ่มงำนส่ งเสริมองค์ กรกำรเงินชุ มชน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์
ด้านการพัฒนาองค์กรการเงิน กาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท รู ปแบบและแนวทางการเสริ มสร้าง
และพัฒนาการบริ หารจัดการองค์กรการเงินชุมชน ส่ งเสริ ม สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพในการพัฒนาธุ รกิจ
การเงินและการลงทุนขององค์กรการเงินชุมชน ส่ งเสริ มสถานภาพทางกฎหมายขององค์กรการเงินชุมชนและ
ปฏิบตั ิงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้ อ ๕ กลุ่มงำนส่ งเสริมกองทุนชุ มชน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์วจิ ยั
ด้านการพัฒนาระบบกองทุนชุมชนและการบูรณาการ กาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท รู ปแบบและ
แนวทางการเสริ มสร้างและพัฒนาการบริ หารจัดการกองทุนและเงินทุนชุมชน ส่ งเสริ ม สนับสนุนและพัฒนา
ศักยภาพในการพัฒนาธุ รกิจการเงินและการลงทุนของกองทุนและเงินทุนชุมชน ส่ งเสริ มสถานภาพทาง
กฎหมายของกองทุนและเงินทุนชุมชน สนับสนุนการดาเนินงานกองทุนหมู่บา้ นและปฏิบตั ิงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้ อ ๖ กลุ่มงำนส่ งเสริมกำรพัฒนำทุนชุ มชน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์
ด้านการพัฒนาทุนชุมชน กาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท รู ปแบบและแนวทางการเสริ มสร้างและ
พัฒนาทุนชุมชน ส่ งเสริ มสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพในการพัฒนาทุนชุมชนเพื่อการบริ หารการพัฒนา
ส่ งเสริ มการพัฒนาดัชนี ตวั ชี้วดั วิเคราะห์ ประเมินความเข้มแข็งของทุนชุมชน ส่ งเสริ มสนับสนุนกลุ่มเครื อข่าย
ทุนชุมชน แสวงหาแหล่งทุนในชุมชนเพื่อการบริ หารจัดการ และปฏิบตั ิงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้ อ ๗ กลุ่มงำนพัฒนำทุนชุ มชนตำมแนวพระรำชดำริ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา
วิเคราะห์ วิจยั การพัฒนาตามแนวพระราชดาริ ในการพัฒนาทุนชุมชน ส่ งเสริ ม สนับสนุ นและพัฒนาศักยภาพ
ของชุมชนในการพัฒนาชุมชนตามแนวพระราชดาริ เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของทุนชุมชน ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้การ
พัฒนาตามแนวพระราชดาริ และปฏิบตั ิงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้ อ ๘ ฝ่ ำยอำนวยกำร มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานบริ หารทัว่ ไป งานสารบรรณ
งานการเจ้าหน้าที่ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุของสานัก และปฏิบตั ิงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้ อ ๙ ให้ยกเลิกคาสั่งใด ๆ ที่ขดั แย้งกับคาสั่งนี้

/ข้อ ๑๐ ....
๓๕

-๓ข้ อ ๑๐ ให้ผอู ้ านวยการสานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนเป็ นผูร้ ักษาการให้เป็ นไป
ตามคาสั่งนี้ และให้มีอานาจในการบังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบตั ิราชการของสานัก
พัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒
สั่ง ณ วันที่

๒๗

เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒

(นายไพรัตน์ สกลพันธุ์)
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

๓๖

คำสั่ งกรมกำรพัฒนำชุ มชน
ที่ ๑๔๐ / ๒๕๕๒
เรื่ อง กำรมอบหมำยงำนและหน้ ำทีค่ วำมรับผิดชอบของสำนักส่ งเสริมภูมิปัญญำท้ องถิ่นและ
วิสำหกิจชุ มชน
...............................
ตามที่กฎกระทรวงแบ่งส่ วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๒
ได้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒
ดังนั้น เพื่อให้การบริ หารราชการของกรมการพัฒนาชุมชนเป็ นไปตามกฎกระทรวงดังกล่าว
ข้างต้น จึงมอบหมายงานและกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของสานักส่ งเสริ มภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจ
ชุมชน ดังนี้
ข้ อ ๑ สำนักส่ งเสริมภูมิปัญญำท้ องถิ่นและวิสำหกิจชุ มชน มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา
วิเคราะห์ วิจยั เพื่อกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท รู ปแบบและแนวทางในการพัฒนาและส่ งเสริ ม
อาชีพและวิสาหกิจชุมชนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดาเนินการและประสานงานโครงการเกี่ยวกับ
การส่ งเสริ มภูมิปัญญาท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่ งเสริ มและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริ การของชุมชน ส่ งเสริ มและพัฒนากลุ่มอาชีพ ผูผ้ ลิตและ
ผูป้ ระกอบการ รวมถึงด้านการตลาด ประสานงานผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องด้านการพัฒนาชุมชนตามความรับผิดชอบ
ของส่ วนราชการและปฏิบตั ิงานร่ วมกับหรื อสนับสนุ นการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้ อ ๒ ให้แบ่งงานของสานักส่ งเสริ มภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชนออกเป็ น ๕ กลุ่ม
งาน ๑ ฝ่ ายดังนี้
๒.๑ กลุ่มงานประสานแผนและข้อมูล
๒.๒ กลุ่มงานส่ งเสริ มภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒.๓ กลุ่มงานส่ งเสริ มผูป้ ระกอบการและวิสาหกิจชุมชน
๒.๔ กลุ่มงานส่ งเสริ มและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
๒.๕ กลุ่มงานส่ งเสริ มการตลาด
๒.๖ ฝ่ ายอานวยการ
ข้ อ ๓ กลุ่มงำนประสำนแผนและข้ อมูล มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประสานนโยบาย
/ ยุทธศาสตร์ ....
๓๗

-๒ยุทธศาสตร์ กรมการพัฒนาชุ มชนเพื่อจัดทาแผนปฏิบตั ิงานของสานักส่ งเสริ มภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจ
ชุมชน ประสานการจัดทาแผนงานโครงการ งบประมาณ แสวงหาความร่ วมมือและ บูรณาการงานกับ
หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง กากับดูแล ควบคุมงานให้เป็ นไปตามนโยบายทุกระดับ ติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงานและรายงานผลการดาเนินงานและปฏิบตั ิงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้ อ ๔ กลุ่มงำนส่ งเสริมภูมิปัญญำท้ องถิ่น มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจยั
พัฒนารู ปแบบ วิธีการ แนวทางการส่ งเสริ มภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดระบบการจัดเก็บและเผยแพร่ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ยกย่อง เชิดชูและนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาชุมชน ให้คาปรึ กษาด้านกฎหมายและ
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการคุม้ ครองภูมิปัญญาท้องถิ่นและปฏิบตั ิงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้ อ ๕ กลุ่มงำนส่ งเสริมผู้ประกอบกำรและวิสำหกิจชุ มชน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การศึกษา วิเคราะห์ วิจยั พัฒนารู ปแบบ วิธีการส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบการ กลุ่มอาชีพและ
วิสาหกิจชุมชน จัดทาระบบข้อมูลผูป้ ระกอบการ กลุ่มอาชี พและวิสาหกิจชุมชน จัดทาและพัฒนาเกณฑ์
มาตรฐานเพื่อพัฒนาผูป้ ระกอบการ กลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชน ส่ งเสริ ม สนับสนุนและสร้างให้ผผู ้ ลิต
ผูป้ ระกอบการเป็ นนักการตลาด ส่ งเสริ มและพัฒนารู ปแบบการจัดการและการสร้างเครื อข่ายผูป้ ระกอบการ
กลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชน ให้คาปรึ กษาด้านกฎหมายและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
อาชีพและการประกอบการวิสาหกิจชุมชน ดาเนิ นการส่ งเสริ มเศรษฐกิจชุมชนครบวงจรและปฏิบตั ิงานอื่นที่
เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้ อ ๖ กลุ่มงำนส่ งเสริมและพัฒนำผลิตภัณฑ์ ชุมชน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา
วิเคราะห์ วิจยั พัฒนารู ปแบบ วิธีการ แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การของชุมชน ส่ งเสริ มและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน ส่ งเสริ มและสนับสนุนการจัดระดับและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่ งเสริ ม
การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริ การของชุมชน ส่ งเสริ มและพัฒนารู ปแบบ
ผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายและเป็ นที่ตอ้ งการของตลาด และปฏิบตั ิงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้ อ ๗ กลุ่มงำนส่ งเสริมกำรตลำด มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจยั รู ปแบบ
การตลาด ผลิตภัณฑ์ชุมชน กาหนดแนวทาง ขั้นตอนการคิดค้นรู ปแบบ วิธีการส่ งเสริ มการตลาดผลิตภัณฑ์
ชุมชน ส่ งเสริ มช่องทางการตลาดแก่กลุ่มผูผ้ ลิต ผูป้ ระกอบการและกลุ่มอาชีพ ส่ งเสริ มและสนับสนุนเครื อข่าย
การตลาด ประสานภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างความร่ วมมือด้านการตลาดทั้งในและต่างประเทศและ
ปฏิบตั ิงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้ อ ๘ ฝ่ ำยอำนวยกำร มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานบริ หารทัว่ ไป งานสารบรรณ
งานการเจ้าหน้าที่ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุของสานักและปฏิบตั ิงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับ
/ มอบหมาย

๓๘

-๓มอบหมาย
ข้ อ ๙ ให้ยกเลิกคาสั่งใด ๆ ที่ขดั แย้งกับคาสั่งนี้
ข้ อ ๑๐ ให้ผอู ้ านวยการสานักส่ งเสริ มภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชนเป็ นผูร้ ักษาการ
ให้เป็ นไปตามคาสั่งนี้ และให้มีอานาจในการบังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบตั ิราชการของ
สานักส่ งเสริ มภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒
สั่ง ณ วันที่

๒๗

เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒

(นายไพรัตน์ สกลพันธุ์)
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

๓๙

คำสั่ งกรมกำรพัฒนำชุ มชน
ที่ ๑๔๑ / ๒๕๕๒
เรื่ อง กำรมอบหมำยงำนและหน้ ำทีค่ วำมรับผิดชอบของสำนักเสริมสร้ ำงควำมเข้ มแข็งชุ มชน
...............................
ตามที่กฎกระทรวงแบ่งส่ วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๒
ได้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒
ดังนั้น เพื่อให้การบริ หารราชการของกรมการพัฒนาชุมชนเป็ นไปตามกฎกระทรวงดังกล่าว
ข้างต้น จึงมอบหมายงานและกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของสานักเสริ มสร้างความเข้มแข็งชุมชน ดังนี้
ข้ อ ๑ สำนักเสริมสร้ ำงควำมเข้ มแข็งชุ มชน มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์
วิจยั เพื่อกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท รู ปแบบและแนวทางในการเสริ มสร้างความสามารถของ
ประชาชน ผูน้ าชุมชน องค์การชุมชนและเครื อข่ายองค์การชุมชนในการบริ หารจัดการชุ มชนตามแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กาหนดและพัฒนาเกณฑ์มาตรฐาน รู ปแบบ วิธีการประเมินรับรองมาตรฐานผูน้ า
ชุมชน องค์การชุมชน เครื อข่ายองค์การชุมชนและชุมชน ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดการความรู ้ การจัดทา
แผนชุมชนและการดาเนิ นกิจกรรมโดยชุมชน ประสานงานผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องด้านการพัฒนาชุมชนตามความ
รับผิดชอบของส่ วนราชการ ปฏิบตั ิงานร่ วมกับหรื อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อ
ที่ได้รับมอบหมาย
ข้ อ ๒ ให้แบ่งงานสานักเสริ มสร้างความเข้มแข็งชุมชนออกเป็ น ๖ กลุ่มงาน ๑ ฝ่ าย ดังนี้.๒.๑ กลุ่มงานประสานแผนและข้อมูล
๒.๒ กลุ่มงานส่ งเสริ มผูน้ าชุมชนและอาสาสมัครชุมชน
๒.๓ กลุ่มงานพัฒนาองค์การชุมชนและเครื อข่ายองค์การชุมชน
๒.๔ กลุ่มงานส่ งเสริ มการบริ หารจัดการชุมชน
๒.๕ กลุ่มงานส่ งเสริ มการจัดการความรู ้ชุมชน
๒.๖ กลุ่มงานมาตรฐานการพัฒนาชุมชน
๒.๗ ฝ่ ายอานวยการ
ข้ อ ๓ กลุ่มงำนประสำนแผนและข้ อมูล มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประสานนโยบาย
ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนเพื่อจัดทาแผนปฏิบตั ิงานของสานักเสริ มสร้างความเข้มแข็งชุมชน ประสาน
/ การจัดทา ....
๔๐

-๒การจัดทาแผนงาน โครงการ งบประมาณ แสวงหาความร่ วมมือและ บูรณาการงานกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง
กากับดูแล ควบคุมงานให้เป็ นไปตามนโยบายทุกระดับ ติดตามประเมินผลการดาเนินงานและรายงานผลการ
ดาเนินงานและปฏิบตั ิงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้ อ ๔ กลุ่มงำนส่ งเสริมผู้นำชุ มชนและอำสำสมัครชุ มชน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การศึกษา วิเคราะห์ วิจยั รู ปแบบและวิธีการพัฒนาศักยภาพผูน้ าชุมชน อาสาสมัครชุมชน กาหนดยุทธศาสตร์
และแผนพัฒนาผูน้ าชุมชนและอาสาสมัครชุมชน ส่ งเสริ มและพัฒนาขีดความสามารถผูน้ าชุมชน อาสาสมัคร
ชุมชน ส่ งเสริ มและสนับสนุนบทบาทของผูน้ าชุมชน อาสาสมัครชุมชนในการบริ หารจัดการชุมชน สร้างและ
พัฒนาผูน้ าชุมชนรุ่ นใหม่เพื่อเป็ นพลังในการพัฒนาชุมชน แสวงหาความร่ วมมือ เชื่ อมประสานการทางานกับ
ภาคีการพัฒนา และปฏิบตั ิงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้ อ ๕ กลุ่มงำนพัฒนำองค์ กำรชุ มชนและเครื อข่ ำยองค์ กำรชุ มชน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การศึกษา วิเคราะห์ วิจยั รู ปแบบ วิธีการพัฒนาองค์การชุมชนและเครื อข่ายองค์การชุมชน ส่ งเสริ มบทบาทของ
องค์การชุมชนและเครื อข่ายองค์การชุมชนในการพัฒนาชุ มชนและเสริ มสร้างวิถีประชาธิ ปไตย พัฒนากลไก
การบริ หารจัดการองค์การชุมชนและเครื อข่ายองค์การชุมชนในการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนอย่างมีดุลยภาพ
พัฒนาระบบความสัมพันธ์ขององค์การชุมชนและเครื อข่ายองค์การชุมชนทุกระดับ พัฒนาระบบการสนับสนุน
ในการพัฒนาองค์การชุมชนและเครื อข่ายองค์การชุมชน แสวงหาความร่ วมมือ เชื่ อมประสานการทางานกับ
ภาคีการพัฒนาและปฏิบตั ิงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้ อ ๖ กลุ่มงำนส่ งเสริมกำรบริหำรจัดกำรชุ มชน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา
วิเคราะห์ วิจยั ส่ งเสริ มพัฒนาระบบการบริ หารจัดการชุมชนและสรุ ปบทเรี ยนของชุมชนต้นแบบเพื่อขยายผล
ไปสู่ ชุมชนอื่น ส่ งเสริ มและสนับสนุนการจัดทายุทธศาสตร์ ชุมชนและแผนชุมชน ส่ งเสริ มและสนับสนุนการ
บริ หารจัดการชุมชนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แสวงหาความร่ วมมือ เชื่ อมประสานการทางานกับ
ภาคีการพัฒนาในการจัดกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุนการบริ หารจัดการชุมชนและการจัดทาแผนชุมชน
และปฏิบตั ิงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้ อ ๗ กลุ่มงำนส่ งเสริมกำรจัดกำรควำมรู้ ชุมชน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา
วิเคราะห์ วิจยั และพัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู ้และสื่ อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของชุมชน ส่ งเสริ มการจัดการความรู ้
ชุมชนเพื่อพัฒนาความสามารถของชุมชน ส่ งเสริ มและพัฒนาการผลิตสื่ อการเรี ยนรู ้ของชุมชน รวมทั้งการ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และให้บริ การสื่ อการเรี ยนรู ้ของชุ มชน ส่ งเสริ มและพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของ
ชุมชนและศูนย์เรี ยนรู ้ชุมชน พัฒนาความร่ วมมือเพื่อส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้และเครื อข่ายการเรี ยนรู ้และ
ปฏิบตั ิงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้ อ ๘ กลุ่มงำนมำตรฐำนกำรพัฒนำชุ มชน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์
/ วิจยั ....

๔๑

-๓วิจยั รู ปแบบและวิธีการ การพัฒนาระบบมาตรฐานงานชุมชนเพื่อพัฒนาคุณลักษณะมาตรฐานการพัฒนาชุมชน
สร้างและพัฒนาระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน ส่ งเสริ มและสนับสนุนระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชนเพื่อ
เป็ นเครื่ องมือสาหรับประเมินความก้าวหน้าและมาตรฐานงานของชุมชน สนับสนุนระบบการเชิดชูเกียรติใน
งานพัฒนาชุมชนและปฏิบตั ิงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้ อ ๙ ฝ่ ำยอำนวยกำร มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานบริ หารทัว่ ไป งานสารบรรณ
งานการเจ้าหน้าที่ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุของสานัก และปฏิบตั ิงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้ อ ๑๐ ให้ยกเลิกคาสัง่ ใด ๆ ที่ขดั แย้งกับคาสัง่ นี้
ข้ อ ๑๑ ให้ผอู ้ านวยการสานักเสริ มสร้างความเข้มแข็งชุมชน เป็ นผูร้ ักษาการให้เป็ นไป
ตามคาสัง่ นี้ และให้มีอานาจในการบังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบตั ิราชการของสานัก
เสริ มสร้างความเข้มแข็งชุมชน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่

๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่

๒๗

เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒

(นายไพรัตน์ สกลพันธุ์)
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

๔๒

คำสั่ งกรมกำรพัฒนำชุ มชน
ที่ ๑๔๒ / ๒๕๕๒
เรื่ อง กำรมอบหมำยงำนและหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบของสำนักงำนพัฒนำชุ มชนจังหวัด
...............................
ตามที่กฎกระทรวงแบ่งส่ วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๒
ได้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒
ดังนั้น เพื่อให้การบริ หารราชการของกรมการพัฒนาชุมชนเป็ นไปตามกฎกระทรวงดังกล่าว
ข้างต้น จึงมอบหมายงานและกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ดังนี้
ข้ อ ๑ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนา
ชุมชนของจังหวัด ดาเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในจังหวัด กาหนด กากับดูแล ให้
คาแนะนาและสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ และปฏิบตั ิงานร่ วมกับหรื อ
สนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อที่ได้รับมอบหมาย
ข้ อ ๒ ให้แบ่งงานสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดออกเป็ น ๓ กลุ่มงาน ๑ ฝ่ ายดังนี้
๒.๑ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
๒.๒ กลุ่มงานส่ งเสริ มการพัฒนาชุมชน
๒.๓ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
๒.๔ ฝ่ ายอานวยการ
ข้ อ ๓ ให้แบ่งงานและหน้าที่รับผิดชอบของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ดังนี้
๓.๑ กลุ่มงำนยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำชุ มชน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศึกษา
วิเคราะห์และแปลงนโยบาย ยุทธศาสตร์ รัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน กลุ่มจังหวัดและ
จังหวัด สู่ การปฏิบตั ิเพื่อให้สามารถกาหนดเป้ าหมายและผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาชุมชนของจังหวัดได้อย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิผล จัดทายุทธศาสตร์ และกาหนดกรอบแนวทางการพัฒนาชุมชนระดับจังหวัดให้
มีความเหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายการพัฒนาของจังหวัดและสอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชน ศึกษา วิเคราะห์ จัดทาและบริ หารแผนงาน โครงการพัฒนาชุมชนของจังหวัด ตลอดจนบริ หาร
จัดการยุทธศาสตร์ จงั หวัดในส่ วนที่สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดรับผิดชอบตามเกณฑ์ช้ ีวดั การประเมินผลการ
ปฏิบตั ิราชการ เพื่อนาไปสู่ การปฏิบตั ิให้บรรลุผลตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้ กาหนดกรอบแนวทางการประสาน
แผนเพื่อสนับสนุนการดาเนิ นงานแก่อาเภอให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ รัฐบาล กระทรวงมหาดไทย
/ กรมการพัฒนาชุมชน ....
๔๓

-๒กรมการพัฒนาชุมชน กลุ่มจังหวัดและจังหวัด นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดาเนิ นงานตาม
แผนงาน โครงการของจังหวัดและอาเภอ เพื่อให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย วัตถุประสงค์และบรรลุผลสัมฤทธิ์
ที่กาหนดไว้ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และรายงานผลการดาเนินงาน ความก้าวหน้าและปั ญหาอุปสรรคใน
การดาเนินงานตามนโยบายและแผนงาน โครงการของกรมการพัฒนาชุมชน ตลอดจนประเมินสถานการณ์
แวดล้อม เพื่อสะท้อนและนาไปสู่ การพัฒนา ปรับปรุ งและระบบงานพัฒนาชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชน
ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น ประสานการดาเนินงานกับหน่วยงาน ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่ วนและองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นเพื่อบูรณาการยุทธศาสตร์ และแผนการพัฒนาในแต่ละระดับที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้อง
เป็ นไปในทิศทางเดียวกันและปฏิบตั ิงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.๒ กลุ่มงำนส่ งเสริมกำรพัฒนำชุ มชน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศึกษา วิเคราะห์
วิจยั เพื่อพัฒนารู ปแบบ วิธีการและองค์ความรู ้ในการพัฒนาชุมชน ตลอดจนยุทธศาสตร์ การพัฒนาชุมชนที่
เหมาะสม สอดคล้องกับพื้นที่และสอดคล้องกับบริ บทแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป สนับสนุน ส่ งเสริ ม ช่วยเหลือ
ให้คาปรึ กษาแนะนาในการพัฒนาศักยภาพชุมชน ผูน้ าชุมชน กลุ่ม องค์การชุมชนและเครื อข่ายองค์การชุมชน
ในการบริ หารจัดการชุมชน การจัดทายุทธศาสตร์ ชุมชน แผนชุมชน การส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้และ
กระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชน การพัฒนามาตรฐานการพัฒนาชุมชน การพัฒนาระบบการจัดการความรู ้
การส่ งเสริ มและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชน เศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ การส่ งเสริ มและพัฒนาทุน
ชุมชน องค์กรการเงินชุมชน กองทุนชุมชน ตลอดจนการบริ หารจัดการทุนชุมชน ทั้งทางด้านวิชาการ เครื่ องมือ
การทางานและการปฏิบตั ิงานแก่อาเภอ หน่วยงาน ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่ วนและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้และมีมาตรฐานเป็ นที่ยอมรับ นิเทศ ติดตามการดาเนินงานด้านการ
ส่ งเสริ มการพัฒนาชุมชนของจังหวัดและอาเภอเพื่อให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย บรรลุวตั ถุประสงค์และบรรลุผล
สัมฤทธิ์ ที่กาหนดไว้ ประสานการทางานกับหน่วยงาน ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่ วนและองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นเพื่อบูรณาการการทางานร่ วมกันและปฏิบตั ิงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.๓ กลุ่มงำนสำรสนเทศกำรพัฒนำชุ มชน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา
วิเคราะห์และพัฒนารู ปแบบ วิธีการจัดทาระบบสารสนเทศชุมชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เหมาะสมกับ
พื้นที่และชุมชน วิเคราะห์ จัดทา บริ หารจัดการและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนระดับ
จังหวัดเพื่อให้จงั หวัด หน่วยงาน ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่ วนและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีขอ้ มูลที่สามารถ
ใช้ในการกาหนดกรอบแนวทางจัดวางยุทธศาสตร์ และแผนการพัฒนาในส่ วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ ประสานการจัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูล นิเทศ ติดตามผลการสารวจข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน

/ (ข้อมูล จปฐ. ....

๔๔

-๓(ข้อมูล จปฐ. กชช. ๒ ค และข้อมูลอื่น ๆ ) รวมทั้งให้บริ การข้อมูลและส่ งเสริ มการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
สารสนเทศชุมชนเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลาและทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ประโยชน์
ร่ วมกันในการบูรณาการเป้ าหมาย แผนงาน โครงการและบูรณาการการทางานให้สอดคล้องเป็ นไปในทิศทาง
เดียวกัน จัดทาข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนในรู ปแบบสารสนเทศชุมชนและส่ งเสริ มสนับสนุนการจัดทาข้อมูล
สารสนเทศการพัฒนา ระดับหมู่บา้ น (Village Development Report: VDR) ตลอดจนประสาน สนับสนุน
ส่ งเสริ มให้จงั หวัด อาเภอ หน่วยงาน ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่ วน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและประชาชน
นาข้อมูลสารสนเทศชุมชนในส่ วนที่เกี่ยวข้องไปใช้ประโยชน์ดา้ นต่าง ๆ ในส่ วนที่เกี่ยวข้อง ศึกษา วิเคราะห์
พัฒนาระบบบริ หารและระบบบริ การข้อมูลสารสนเทศชุมชนเพื่อให้การบริ หารงานพัฒนาชุมชนตามภารกิจ
หลักของกรมการพัฒนาชุมชนและการบริ หารการพัฒนาในส่ วนที่เกี่ยวข้องของจังหวัดเป็ นไปอย่างถูกต้อง
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
๓.๔ ฝ่ ำยอำนวยกำร มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริ หารจัดการงานทัว่ ไป
งานสารบรรณ งานพัสดุ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ งานการเงินและบัญชี จัดทาและประสานแผน
บริ หารงบประมาณ แผนบริ หารทรัพยากรบุคคลและแผนการจัดการปัจจัยหรื อทรัพยากรทางการบริ หารทุก
ด้านเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์การดาเนินงานพัฒนาชุมชนของจังหวัด
วางแผนและบริ หารจัดการเร่ งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็ นไปตามงวดระยะเวลาที่รัฐบาลกาหนด แสวงหา
ความร่ วมมือและปั จจัยในการทางานทุกรู ปแบบจากทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้มีงบประมาณ ปั จจัย
ทรัพยากร สนับสนุนและเอื้ออานวยต่อการทางานของพัฒนาการจังหวัด ฝ่ ายและกลุ่มงานได้ตลอดเวลา
ให้สามารถขับเคลื่อนงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ กรมการพัฒนาชุมชนและที่กรมได้รับมอบหมายได้อย่าง
คล่องตัว มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล อานวยในการบริ หารทรัพยากรบุคคลเพื่อการบริ หารผลการ
ปฏิบตั ิงานและเสริ มสร้างแรงจูงใจในการทางานและให้มีกาหนดคนทดแทนได้อย่างคล่องตัวและเหมาะสมกับ
ปริ มาณงานของแต่ละกลุ่มงานและฝ่ ายในแต่ละโครงการ กิจกรรม โดยเฉพาะการทางานร่ วมกันเป็ นทีมข้าม
กลุ่มงานและฝ่ ายในแนวราบ (Cross Function) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ งานพัฒนาชุมชนเพื่อสื่ อสารภาพลักษณ์
และเผยแพร่ ข่าวสารของกรมการพัฒนาชุมชนและเสริ มสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงาน ภาคีการ
พัฒนาและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องและปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้ อ ๔ ให้ยกเลิกคาสั่งใด ๆ ที่ขดั แย้งกับคาสั่งนี้

/ข้อ ๕ ....

๔๕

-๔ข้ อ ๕ ให้พฒั นาการจังหวัดเป็ นผูร้ ักษาการให้เป็ นไปตามคาสั่งนี้ และให้มีอานาจในการ
บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบตั ิราชการของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ ๘

เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่

๒๗

เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒

(นายไพรัตน์ สกลพันธุ์)
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

๔๖

คำสั่ งกรมกำรพัฒนำชุ มชน
ที่ ๑๔๓ / ๒๕๕๒
เรื่ อง กำรมอบหมำยงำนและหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบของสำนักงำนพัฒนำชุ มชนอำเภอ
...............................
ตามที่กฎกระทรวงแบ่งส่ วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๒
ข้อ ๑๖ กาหนดให้สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอมีอานาจหน้าที่ดาเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนา
ชุมชนในอาเภอ ปฏิบตั ิงานร่ วมกับหรื อสนับสนุ นการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อที่ได้รับ
มอบหมาย
ดังนั้น เพื่อให้การบริ หารราชการของกรมการพัฒนาชุมชนเป็ นไปตามกฎกระทรวงดังกล่าว
ข้างต้น จึงมอบหมายงานและกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ ดังนี้
ข้ อ ๑ สำนักงำนพัฒนำชุ มชนอำเภอ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทายุทธศาสตร์ และกาหนด
แนวทางการพัฒนาชุมชนระดับอาเภอให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับพื้นที่ เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายในการ
พัฒนาของอาเภอและจังหวัด บริ หารงานพัฒนาชุมชนตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนและบริ หาร
การพัฒนาอื่น ๆในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับอาเภอ ตลอดจนบูรณาการกิจกรรม โครงการ แผนงานและการทางานให้
เป็ นไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ รัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน กลุ่มจังหวัดและจังหวัด
และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาปรับปรุ งวิธีการทางานพัฒนาชุมชนตาม
กรอบแนวทางที่กาหนดให้เหมาะสมกับพื้นที่และสอดคล้องกับบริ บทแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป สนับสนุน
ช่วยเหลือ ให้คาปรึ กษาแนะนาในการพัฒนาศักยภาพชุมชน ผูน้ าชุมชน กลุ่ม องค์การชุมชนและเครื อข่าย
องค์การชุมชนในการบริ หารจัดการชุมชน การจัดทายุทธศาสตร์ ชุมชน แผนชุมชน การส่ งเสริ มกระบวนการ
เรี ยนรู ้และกระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชน การพัฒนามาตรฐานการพัฒนาชุมชน การพัฒนาระบบการ
จัดการความรู ้ การส่ งเสริ มและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชน เศรษฐกิจชุมชนละอาชีพ การส่ งเสริ ม
และพัฒนาทุนชุมชน องค์กรการเงินชุมชน กองทุนชุมชน ตลอดจนการบริ หารจัดการทุนชุมชนในระดับอาเภอ
ตาบล หมู่บา้ น ทั้งทางด้านวิชาการและการปฏิบตั ิงานแก่หน่วยงาน ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่ วนและองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้และมีมาตรฐานเป็ นที่ยอมรับ ศึกษา วิเคราะห์
พัฒนาวิธีการจัดทาระบบสารสนเทศชุมชนตามกรอบแนวทางที่กาหนดให้เหมาะสมกับพื้นที่และชุมชน
บริ หารจัดการและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศชุมชนระดับอาเภอ จัดทาข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล
กชช.๒ ค จปฐ.และข้อมูลอื่น ๆ) ในรู ปแบบสารสนเทศชุมชนและให้บริ การข้อมูล ตลอดจนส่ งเสริ มการใช้
/ ประโยชน์ ....
๔๗

-๒ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศชุมชนเพื่อการวางแผนพัฒนา การบริ หารจัดการการพัฒนาและการบูรณาการ
กิจกรรม โครงการ แผนและการทางานร่ วมกันในการพัฒนาชุมชนกับหน่วยงานและผูเ้ กี่ยวข้องทุกภาคส่ วน
รายงานผลการดาเนินงาน ความก้าวหน้าและปั ญหาอุปสรรคในการดาเนิ นงานตามนโยบายและแผนงาน
โครงการของกรมการพัฒนาชุมชน ประสานความร่ วมมือและปฏิบตั ิงานร่ วมกับหน่วยงาน ภาคีการพัฒนา
ทุกภาคส่ วนและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเพื่อบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรมและการทางานให้มี
ความสอดคล้องเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ งานพัฒนาชุมชนเพื่อสื่ อสารภาพลักษณ์และ
เผยแพร่ ข่าวสารของกรมการพัฒนาชุมชนและเสริ มสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงาน ภาคีการพัฒนา
และองค์กรปกครองส่ งท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง บริ หารและดาเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุ รการทัว่ ไป
งานการเจ้าหน้าที่ งานงบประมาณงานพัสดุ การเงินและบัญชีของสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอและปฏิบตั ิงาน
อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้ อ ๒ ให้ยกเลิกคาสั่งใด ๆ ที่ขดั แย้งกับคาสั่งนี้
ข้ อ ๓ ให้พฒั นาการอาเภอเป็ นผูร้ ักษาการให้เป็ นไปตามคาสั่งนี้และให้มีอานาจในการบังคับ
บัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบตั ิราชการของสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่

๘

สั่ง ณ วันที่

เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒
๒๗

เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒

(นายไพรัตน์ สกลพันธุ์)
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

๔๘

คำสั่ งกรมกำรพัฒนำชุ มชน
ที่ ๑๔๔ / ๒๕๕๒
เรื่ อง กำรจัดตั้งสำนักตรวจรำชกำร
...............................
กรมการพัฒนาชุมชนได้เสนอปรับโครงสร้าง ภารกิจและอานาจหน้าที่ส่วนราชการสังกัด
กรมการพัฒนาชุมชนและคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้มีมติเห็นชอบโครงสร้างการแบ่ง
ส่ วนราชการกรมการพัฒนาชุ มชนในการประชุม ก.พ.ร.ครั้งที่ ๗/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๘ สิ งหาคม พ.ศ.๒๕๕๑
เห็นชอบการปรับโครงสร้างการแบ่งส่ วนราชการกรมการพัฒนาชุมชนตามที่เสนอ โดยโครงสร้างดังกล่าว
กาหนดให้มีตาแหน่งผูต้ รวจราชการกรม
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน
พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๑, ๓๒, ๓๓ และ ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงให้จดั ตั้งสานักตรวจราชการเป็ นหน่วยงานภายในขึ้นตรงต่อ
อธิ บดีกรมการพัฒนาชุมชน โดยกาหนดโครงสร้างการแบ่งงานหน้าที่ความรับผิดชอบและกรอบอัตรากาลัง
ภายในสานักตรวจราชการดังนี้
ข้ อ ๑ สานักตรวจราชการ ประกอบด้วย.๑.๑ ผูต้ รวจราชการกรม รวมเก้าคน โดยมีผตู ้ รวจราชการกรมที่อธิ บดีกรมการพัฒนา
ชุมชนแต่งตั้งคนหนึ่งเป็ นหัวหน้าผูต้ รวจราชการกรมและอีกคนหนึ่งเป็ นรองหัวหน้าผูต้ รวจราชการกรม
๑.๒ สานักงานเลขานุการผูต้ รวจราชการกรม ประกอบหัวหน้าสานักงานคนหนึ่ง
และเจ้าหน้าที่ จานวนสิ บสองคน
ข้ อ ๒ ผู้ตรวจรำชกำรกรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
๒.๑ จัดทาแผนการตรวจราชการประจาปี
๒.๒ ตรวจ แนะนา ชี้แจงนโยบายและการปฏิบตั ิราชการแก่เจ้าหน้าที่ให้เป็ นไปอย่าง
ถูกต้อง
๒.๓ ติดตามความก้าวหน้า ความสาเร็ จ ปั ญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั ิงาน
๒.๔ แสวงหาข้อเท็จจริ ง สื บสวนสอบสวนเกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ใน
พื้นที่
/ ๒.๕ ตรวจเยีย่ ม ...
๔๙

-๒–
๒.๕ ตรวจเยีย่ ม สดับตรับฟั งทุกข์สุขและให้ความช่วยเหลือ สร้างขวัญกาลังใจแก่
เจ้าหน้าที่
๒.๖ เสนอแนะมาตรการ แนวทางการปฏิบตั ิราชการจากผลการตรวจราชการแก่
อธิบดี
๒.๗ รายงานการตรวจราชการประจาปี ต่ออธิ บดี
๒.๘ ปฏิบตั ิงานร่ วมกับหรื อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรื อ
ที่ได้รับมอบหมาย
ข้ อ ๓ สำนักงำนเลขำนุกำรผู้ตรวจรำชกำรกรม มีหน้าที่รับผิดชอบในฐานะฝ่ ายเลขานุการ
ของผูต้ รวจราชการกรม โดยมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
๓.๑ จัดทา (ร่ าง) แผนการตรวจราชการประจาปี และสรุ ปผลการตรวจราชการ
ประจาปี เพื่อจัดทารายงานการตรวจราชการประจาปี
๓.๒ อานวยการตรวจราชการของผูต้ รวจราชการกรมเกี่ยวกับการประสานแผนการ
ตรวจราชการ อานวยความสะดวกในการเดิ นทางไปราชการของผูต้ รวจราชการกรม จัดหาข้อมูลเพื่อ
ประกอบการตรวจราชการและติดตามผลการดาเนินงานของหน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะของผูต้ รวจ
ราชการกรม
๓.๓ พัฒนาระบบการตรวจราชการ โดยมีหน้าที่พฒั นาประสิ ทธิภาพบุคลากรด้าน
การตรวจราชการ สร้างเครื อข่ายและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านบุคคล แผนงาน โครงการ งบประมาณ
ประจาปี เพื่อเป็ นข้อมูลสนับสนุนการตรวจราชการและเสนอข้อกาหนดในการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
องค์การและจัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการปฏิบตั ิงานภายในองค์การ
๓.๔ ปฏิบตั ิงานร่ วมกับหรื อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้ อ ๔ การกาหนดเขตตรวจราชการให้เป็ นตามที่อธิ บดีกรมการพัฒนาชุมชนกาหนด
การมอบหมายให้ผตู ้ รวจราชการกรมรับผิดชอบเขตตรวจราชการใด ให้เป็ นไปตามที่อธิบดี
กรมการพัฒนาชุมชนกาหนด
ข้ อ ๕ ให้ยกเลิกคาสั่งใด ๆ ที่ขดั หรื อแย้งกับคาสั่งนี้

/ ข้อ ๖ ...

๕๐

-๓ข้ อ ๖ ให้หวั หน้าผูต้ รวจราชการกรมเป็ นผูร้ ักษาการให้เป็ นไปตามคาสัง่ นี้ และให้มีอานาจ
ในการบังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบตั ิราชการของสานักตรวจราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒
สั่ง ณ วันที่

๒๗

เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒

(นายไพรัตน์ สกลพันธุ์)
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

๕๑

ประกำศกรมกำรพัฒนำชุ มชน
เรื่ อง กำรกำหนดเขตตรวจรำชกำรกรมกำรพัฒนำชุ มชน
...............................
ตามที่กรมการพัฒนาชุ มชนได้มีคาสั่งที่ ๑๔๔ /๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒
เรื่ อ งการจัด ตั้ง ส านัก ตรวจราชการ โดยให้ มี ผูต้ รวจราชการกรมรั บ ผิ ดชอบเขตตรวจราชการตามที่ อ ธิ บ ดี
กรมการพัฒนาชุมชนกาหนด นั้น
เพื่ อให้ การปฏิ บ ตั ิ หน้าที่ ของผูต้ รวจราชการกรมตามค าสั่ งดังกล่ าวเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้ อย และ
สอดคล้องกับเขตตรวจราชการของสานักนายกรัฐมนตรี อธิ บดีกรมการพัฒนาชุ มชนจึงกาหนดเขตตรวจราชการและ
สานักงานส่ วนหน้า (Front Office) เพื่อเป็ นสถานที่ปฏิบตั ิงานในส่ วนภูมิภาคของผูต้ รวจราชการกรม ดังต่อไปนี้
๑. เขตตรวจรำชกำรกรมกำรพัฒนำชุ มชนมี ๑๘ เขต ดังนี้
เขตตรวจรำชกำรที่ ๑ ประกอบด้วยจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรี อยุธยา และสระบุรี
เขตตรวจรำชกำรที่ ๒ ประกอบด้วยจังหวัดชัยนาท ลพบุรี สิ งห์บุรี และอ่างทอง
เขตตรวจรำชกำรที่ ๓ ประกอบด้วยจังหวัดฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ
และสระแก้ว
เขตตรวจรำชกำรที่ ๔ ประกอบด้วยจังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี และสุ พรรณบุรี
เขตตรวจรำชกำรที่ ๕ ประกอบด้วยจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เพชรบุรี สมุทรสงครามและ
สมุทรสาคร
เขตตรวจรำชกำรที่ ๖ ประกอบด้วยจังหวัดชุมพร นครศรี ธรรมราช พัทลุงและสุ ราษฎร์ ธานี
เขตตรวจรำชกำรที่ ๗ ประกอบด้วยจังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต และระนอง
เขตตรวจรำชกำรที่ ๘ ประกอบด้วยจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล
เขตตรวจรำชกำรที่ ๙ ประกอบด้วยจังหวัดจันทบุรี ชลบุรี ตราดและระยอง
เขตตรวจรำชกำรที่ ๑๐ ประกอบด้วยจังหวัดเลย หนองคาย หนองบัวลาภู และอุดรธานี
เขตตรวจรำชกำรที่ ๑๑ ประกอบด้วยจังหวัดนครพนม มุกดาหาร และสกลนคร
เขตตรวจรำชกำรที่ ๑๒ ประกอบด้วยจังหวัดกาฬสิ นธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด
เขตตรวจรำชกำรที่ ๑๓ ประกอบด้วยจังหวัดยโสธร ศรี สะเกษ อานาจเจริ ญ และอุบลราชธานี
เขตตรวจรำชกำรที่ ๑๔ ประกอบด้วยจังหวัดชัยภูมิ นครราชสี มา บุรีรัมย์ และสุ รินทร์
/เขตตรวจราชการ...

๕๒

-๒เขตตรวจรำชกำรที่ ๑๕ ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮอ่ งสอน ลาปาง และลาพูน
เขตตรวจรำชกำรที่ ๑๖ ประกอบด้วยจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยาและแพร่
เขตตรวจรำชกำรที่ ๑๗ ประกอบด้วยจังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุ โขทัยและอุตรดิตถ์
เขตตรวจรำชกำรที่ ๑๘ ประกอบด้วยจังหวัดกาแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตรและอุทยั ธานี
๒. ขอบเขตกำรตรวจรำชกำร
กาหนดให้ผตู ้ รวจราชการกรมคนหนึ่งรับผิดชอบ ๒ เขตตรวจราชการและมีสานักงาน
ส่ วนหน้า (Front Office) ดังนี้
ผู้ตรวจรำชกำรคนที่ ๑
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑ และเขตตรวจราชการที่ ๑๔
สานักงานส่ วนหน้าอยูท่ ี่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี
ผู้ตรวจรำชกำรคนที่ ๒
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๓ และเขตตรวจราชการที่ ๙
สานักงานส่ วนหน้าอยูท่ ี่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
ผู้ตรวจรำชกำรคนที่ ๓
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๑ และเขตตรวจราชการที่ ๑๓
สานักงานส่ วนหน้าอยูท่ ี่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี
ผู้ตรวจรำชกำรคนที่ ๔
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๐ และเขตตรวจราชการที่ ๑๒
สานักงานส่ วนหน้าอยูท่ ี่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
ผู้ตรวจรำชกำรคนที่ ๕
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๕ และเขตตรวจราชการที่ ๑๖
สานักงานส่ วนหน้าอยูท่ ี่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลาปาง
ผู้ตรวจรำชกำรคนที่ ๖
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๗ และเขตตรวจราชการที่ ๑๘
สานักงานส่ วนหน้าอยูท่ ี่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุ โลก
ผู้ตรวจรำชกำรคนที่ ๗
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๒ และเขตตรวจราชการที่ ๕
สานักงานส่ วนหน้าอยูท่ ี่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี
ผู้ตรวจรำชกำรคนที่ ๘
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๔ และเขตตรวจราชการที่ ๖
สานักงานส่ วนหน้าอยูท่ ี่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรี ธรรมราช
ผู้ตรวจรำชกำรคนที่ ๙
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๗ และเขตตรวจราชการที่ ๘
สานักงานส่ วนหน้าอยูท่ ี่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒

(นายไพรัตน์ สกลพันธุ์)
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
๕๓

คณะผู้จดั ทำ
ทีป่ รึกษำ
นายพิสันติ์ ประทานชวโน
นายโชคชัย แก้วป่ อง

รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริ หาร

ผู้รวบรวมข้ อมูล
นางพีรดา จริ ยะกุลญาดา
นางสาวเยาวนิจ กลัน่ นุรักษ์
นางแสงเงิน ไกรนรา
นายประพันธ์ ทองสี ดา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

ออกแบบปก
นางสาวนุจรี ย ์ ตุม้ คง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบตั ิการ

พิมพ์/พิสูจน์ อกั ษร
นางสาวนาวีรัตน์ จาจด

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั ิงาน

